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 | لا ىلإ ةظفاح تيقيام ىنمسأو ةدوجوم اهتخسن نأو اههجرت هآوثم

 ظ وهو |هججرت هارب بيط هنا ىلع نهري. امم

 7 ىراع الو لوقي وكستتمو ربحوهودهبشي نوربطلمو

 اف هداجمال لمعلاب كتفلك ام يلعو هيف تعرش ام ىلع كتبوثم امأ

 9 املا م هتضتام لك اهنم لمحم الو نيلماعلا هذابمل قيفوتلا باهو نم

 2 هدهيردلبلا اذهنم كلذتبلط نأ كناف دوجولا ىلا مفانلا هذه زارا ىلع

 ١ مجرب مع رشل الز كالبع لونالاو . ناديلل ةطسو ف,تققو- .. نابح الا

 لاللل هلم زمتسي الاموهو  كدجرك د ءالعا:  كظج نماق

 ظ ©, نيما ل املاو لالا ىف لامعالا ريل للا كفو

 (ناولس مب ركلادبع) ٠م. ةنسىلوالا ىداجج 1١ هعجلا موب

 ف نيباتكلا نيده لوصا دوجوب روبخا ىلا ىرشبلا فزن نحنو

 |0001 اس يلج كلا ديف ةرشحت ل وتو فاؤلل بتك ةنازع
 ١ حاجتلابءاعسمجوتيناهّللا وجرت رصعلاءانبال عفنلا نمعت ىف ابحوذاتسالا ةليضف
 داعسالاو ريل اب ان ورّمم هلعجتو

 : ةءرجم ٠مم- ةنس مظمملا نابعش رهش لئاوأ همبط مات قفاو دقو اذه 0

 يرهزالا ىواطبطلا كشك ديس داوم فلا .ءالوم ىلا رتاج هد

 | الانا كرش لع كلذو هنينمأ ةرخألا راد ىف هنلبو هتماخ هلا نسحأ
 ويا ديس 1 لا ةلحنملا عراشب ىتلا ةرماعلا هيرهللا

 21 والو انظطابو !رهاظدت دبلاو سو هبححص وه ؟يلعو يالا ىبلا

 يواطبطلا كشك ديس دوت
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 يقاب ءايحا لعدن رمغ> مزعل رثالا اذه عبط زاحنادنعهتمه فقت يف كلذعمو

 ةريهشلا كاملت ةباورك ةيبرعلا ىلا ةيواسن رفلا نع هدج اهجرت ىتلا ىتكلا

 ملاع يف ريبكن أش هل نوكسم امم كلذ ريغو وكستلم الراو نوربطلم ةمج

 باجيالاو ءاثثلاب رورجلا يدل لباقيو فيلأتلا
 لاجرلا مظاعأ نم ةديدع لئاسر ةلجج ةعافر دمديسلاة رض ءاحدقو

 لاعىلابانكتا اذه روبظب جاهتبالاوزو رسلان عس رمت املك مالفألا باير
 ةلاسر كلذ نف تاناخبتكلا نوظب ىف اوبن ازتك ناك نأ: دس هما 0

 مركلا دبع خيشلا ةليضفلا حاصر برحنلا ةمالعلاو ريبكلا ذاتسالاة رضا

 ابصن اذهوةيعرشلا مكاخلا شيتفت سيئر ناملس
 هللا هظفح هعافر كب دم لضافلا مرتحما يدلو

 هعافر مفرالا كدج انك عبط يف تعرش كنا كنع ىدلواي تعمس

 هجوأ نم أبنلا اذه ينرس دقو ( بابلالا هانم ) كلب .
 باد آلا الط نم فايل إلا وذةيفنم ٠ رابخالا سالو

 باوالا هدهنملوخدلاىدد رمو ناَتكْلا بخنو

 ىلاع ىلاعلا همسا ءاقبو عيفرلا دجلا كلذ ىركذ ءايحا اهناثو
 مارتحالا ميظع ماقا

 ةريانكلا ءايحا مافاد ءالعأ تلقا ل اذه كمينص ىنركذأ دقو

 ليلجلا دجلا كلذ ةيبرعلا ىلا ةبواسن رفلا نع امهمجرت نيذلا نيليلجلا
 هدمو ديفلا ديدملا كلمع ظيرت ىلع رصاق ريغ اذه ىلاتك ل مجاف ٠

 ( ويكستنم ةجرنو نوربطلم ةمجرت اه ) . نب رفسلا كلذ داحنأ ىلا
 هللا مرك أمرك الا هدلاو نأ هللا هجر زعالا كبع نع تدور دقلو
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 31 ! ام دكتو هبشا هو برقأ خعراتلا ىلا ناكن أو وهف ةلحباو هر هد

 هديعبو هب رقو هديلتو بدالا فيرط ىلا ءىراقلا ديدخأو نونفلا فارطأ

 | يق ذا حافكلاو برحلامئا 'اقوو مامملا قاوم نبا يرام ل ايف

 تابحالاو 30 تارماسمو ب باد ظل نيب هيأ هل

 اتوب نيس دس م

 527 قلزك
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 | ملاقولا اك لعرصتغال هنا ءريغيف دجتونا لقوا هايازم فرشأ نمو
 مدقيو ثداوملا ن د رسل وراق نعدار لب هكر

 نمضت دق هيأ 6ك ةحرملا 4 ةقرو ةركفلا لامعا ىلع هدعاست ىلا تامل هل

 "لالا اهاعدتسا يتلا ةيوبنلا هفيرشلا ثيداحالاو ةين آرقلا تايالا نم اريثك

 . قامعا ىلا ذغننو عماجلاب ذخأت ةرابعب هحرش 0 2

 هتؤر فرشتسلو هدجن الق هيلاط هديل لالا زرع باتكلا اع

 نا ىلاراطذالا 1 مئاصلاو كاتسولا لانا ل قشالاف ا رثتعا ثدالا

  رياخالاةلالس ببرالا لضافلا ىعزوللاو بيسذلا بيسملا ةرضحه هللا ضيق

 . هعبطلهتمه هجوف فاول اديفح هعافر دمحديسلا رباك ن ع اراكف رشلا ثراوو

 ظ كلذملع هعحش دقوهنطو ءانبأ نيب هعفنل اممعتوهدج ىرك ذل ءامحا هتقفن لع

 000007 لك تيا كب نت لساكلا ةماللبلاو لضانتا ىضاثلا َةَرْضْ
 : ءاناناتكلا اذهئار ها اف لو ةلاسره:رميذ>نم تدروثيح ةيلهالا

 5 م رحال ىتخ#ب رصلارايدلاب هميط ةداعا يش واني أ هك هءوابروالا هتحايس

 نسح نم دعبامتو . [ امقر لعن رهاسلا املاحر را ةدهاشم مرصم

 هتبها باتكسلا عبطل كلا هر ل يح لاا كاسل هذه ذهرو قاما

 -رامشلل رامضلا ةقباطمو رطاومللا قافتا نم كلذ ناكف هيدع هل دعبو

 8 . + ةينع : . ل 1 ا ا ا
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 انبمال اهمجناب اسيثدلا رات ةَميَمْللا ىف وه ىذلا رص٠ راتب صاخ هجوبو ٠ ظ

 لاف ءارمالاو كوللا لاخر طخعو ءاحتالا عيج ىرم نيدقاولا دروم ٠
 يطق ا رسل فت راو ىنسملا هناك اهم دج ابكي ٠

 رخاؤالاو لكاوالا دّئاوع تدرغىف رخافملا دئالق هباتكو ليءمسا نب قي

 هدئارف ىدقتست الو هدئاوذ ىدحالامكلذريغو ةربهشلا ةيسرابلا فخرو 7

 ادله تيلأت ةمفانلا ةنرضعلا ةنافتصم حمأو ةعماجلا هنساحم ىبعأ نمو 3

 ةناف ةيرضفلا باد الا جهابم ىف ةيرضملا بايلالا عيهانم ىمسملا باتكسلا ٠
 تناكافو ةيجرافلاو ةيلخاذلا اماسايسو اهشدم يف رصعب قاعتب ام هيف عمج

 حرق كلذل فاضي ام عم عفانملالئاسو عارتخاو عئانصلاو نونفلانم هيلع

 رقم هيل!تلضو امنع عانقلا فشك هنا كةقئاشتادارطتساو ةَقئاف تابسانم

 هدعب ىلون" نمو اشاب ىلع دم ريمالا هل روفغلا دهع ىف ىقرلاو ةداعسلا نم ٠
 تلا بابسالا نايب غم ةيسايسلاو ةيعامجالا اهتلاح نع ثحبلا ىف لالا 1

 . تآليدعتلاو ءا رام نودرصم لا هثدحأ ام ناو ندعلا راشتن ىلع تدعاس ٠

 ىلع ةيو هقو ةيهافرلاو ةذاتسلاىا ةلتغولا تاجسألا ؟ ذو ةالبلانر ارق 1

 لوالا تابلاو نظولا ندمت ركذ ىف ةمدقللاف ةفاخو باونأ ةسمخو ةمدقم ٠

 تنارتم ثالث ىلا ةيمودعلا مفانلا ميسقت ىف يناثلاو ةيمومعلا مفانلا نانا
 ' وهب ثيشتلا ىف مبارلاوةدلوالا نامزالا فةيمومعلا مفانمامامقا قيبطتيف ثلاثلاو

 ةدسختتلالامعألا ف سمالخاواشاب لعدم ناكمتتجدبعيفر هم لاةيمومعلا فانملا

 اللضفو ةليلطاز ومالا نمهئانبا ىلع نطولل_جئامفةم اخ او ةيرضملا تاحالضالاو

 تفلاطلو ةءرثتلا لئاسرلاو بطخلا حلم نة ريثك ىلع لمتشا دقف كلذ نع ٠

 هالضفلا رطاو> قرتستو ةقر ءادالا عابطب جرت يتلا ةيرمشلا دئاصقلا :
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 00 2 ىعايطلا روزا #> يق نيمعن (#

 ريتا بناكلاةرش لاسر رك ذعم هثايحأ ىلع ةثعابلا با الاوت اتكلا ةدخنايب ابمفو

 ١ | ةناَم اةراظب ةرع لسلا# لا شيتفت سيئر ابل مي ركلادبعخيشلا ذانسالاةلرضفلا بيجام

 2 0س مجعلاوب اديس ماالاو واما وم لا ىحي هيلدا

 5 ' ءولعلافىل وطلاىدايالا ن م هللا هجر فلولا ةريضلل ام داضيلاب قاما اك مع

 ا ج ىلع هداهججاو هدجن ىلوتسا هناف ةيعامجالاو ةبرصعلا موليلا ايدمال

 42 1! ءاهنم فلول وتارم وهو الإ امعردصيرف 5 ان اظارلهانمدرووارليصفتو

 ىلا لجرلا كلذ ريتك لويقرشلا فرع . حاور الا تان نم قرأو

 ة هلاثمأ ماعم اهمف تسرددا هرتف دعب دوجولا ىلا ةيحلالا ةدارالا هيزرأ

 0 00 را نا تقال + يحي لاز
 وه نم هعيمج ملاعلا فرع هتءار فراغعملاو بدالا ةلود ىف مفرو هّقبس نم :

 . ةيسايسلاو ةيبدالا هنايح تناكف يكو عفار كب ةعافر للملا ريمالا كلذ
 اف فتوالا دلع اما وغأ رايستلا ىصع ةيبرغلا دالبلاب قلأ ىذلا لجرلا هناو

 0 ىدحاب تزغلا حابصمو داع مث ءاقنر الغرا ساو مدقتلا ب تاما

 لثؤلل دجملا امل داعف ةيرصملا رايدلا ىلا داع . ىرخ لا ديلا قرشلا جاتفمو

 0 لج لذبف نيعألا اه ,ءاط سرادللا ةضور ىف درغو لوالا دعسلاو

 . مولع نم ا_هع ردا لو ةيرصملا ةسانلا لوقع ىف ةعئابلا نونفلا راك سرغْغل

 _ هنطو ءانبال هرارظا في كلسو ىدللا هيف غلب دقو الا 94 'رفالاو بريلا
 را 8 ةميظع ةنانع هل ناك هنا كلذ يللا فيضأ ادق قئارط
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 نم هبجسيام ميج ىرصملارطقلا هنمدمتسي ناهتيفر زيزعلا قيفوت نمل تجححالو ٠

 ىنلا اذه ىف ممضمب لاقاكهقوريو تالاكلا ٠

 ايرتملاو نضرألا قرش ءاضا ءاكرت ل علطأ دق * 3

 ابجتا ذأ. دلاولا ةدامس -هدلسس ىشتش دعس بأ

 ابيط ةرمثم اعرف تبنأ هسرغ ىرب باط نا لصالاو

 ابجوتسم ةمعنال حبصأ نم هللا اب صخ ةبه عم
 ايكوم هدالوأ يرم كفلخ ىرت تح نييبلا ريرق مدق.

 ادم سافنالاو اددع موجنلا رثاكت مننا ىلو تانسح تناكالو

 هل ءاعدلاب عيذصلا نسح ىلع رك اشلا دولا صلاخ نع عيملا تراسل فته
 رحصو ديدعلا ةناسحا ائيلع مدأ مهلا اولاَقف عيمسلا ىلولا ىلا فك الا طس

 ديزم نم له هبأسحاو ةدقر للاط لوق لازي ال ىتح دسدملا هماعنا

 ىبسأ لوبقلان م هيلع حولي امم همالس عج هممج هللا رسب امرخآ اذهو

 .ةيرصعلا باد آلا جهابم ىف ةيرصلا باباالا جهانم ماي زيدجوهو همالع
 زواج الف كاذم:قةم :ًالشلا ىلا تيشا اذار ١

 ربات ورهف ةمالسلا 7 لصي يس .نرفسلا نا

 زواقلا .باج هريس هن - اذأ انمأ قفلا سح

 .:زوالملا ةقداسم ىئوشس نس درا 0 ةيضانلا "7

 ىلعو ةمالا هب تيده نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ةمعنلا يلو هلل دملاو

 - تحتفتو عراقأىلاعلا قاف تءاضأو مراونأ تال الت نيذلا هءاحصأوهلآ
 بر هّنل دجلاو نيدلاموي ىلا نيمئاد امالسو ةالص مراصبأو مرئاصب ةداعسلل
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 ةيدمحلا ناطوالا ديان او.تبناو مالسالاةبسامسدّقتىف دحاو لجر بلف ىلع
 الآ ةيلملا لامكلا ةجردةيمالسالاراردلا قرتل ةيمومملا مفانملاو ةعفانلا مولملا

 هينامعلا ةيلعلاةلودلا كلاسملا موقا كولس ةلومسل كلذ ىف ةعراسلاب ىلوالا نا

 001١| ردو ليتل أر انيس لمع ناقه رصلا ةيطأ ةيويدطاو
 ةيم السالا ناطوالاةماهش تناب عدبا هجو ىلع لالهّسالا ةعارب ةلك اش
 عفرالا لحلا ةلملا ةوخنو ةلودلا ةوق ىلا ةبسنلاب

 - ناهربيلاجاتحريغوزايبلا نع ىنتفز الا كلذ ةيلملاةسورح ا ةلودلا ثبشناماف

 اهدومو اهطق اهم كناف ٠ ىرولا لعتررادريملااءاحرام اذا

 دنع ددجتو ه.الولا دنع هب دعوام رحم لاز الف ة ليلجلا انمويدخ اماو

 ا ةخآ ةضربلا ”راكف هانعلا ىلامكب هعيطتسيام ضرفلا زابتا

 نزَاخلا نم قولخم مث هتلندق كللااده ىالوم

 نداصلا دعولا ناوأ اذو 2 -هتتش امل داقنم لاَ

 ١ نكلو ايجي وعدتامىلاو رظنلا حيحصبابقمرب رّدق نا قماو هلثم له

 0 ا اا ا

 ا ما رمد و رصنلا لاح ناسلو

 هن ردن لع هللا هذبأ ارصان هل قمللا لعج نم

 هلوقب ةداعسلا سسكو ةداجلا لين لاك ىلع هثحب ةداعسلا فتاهو

 الاف لوك نانزلا ناث- .نامزلا لمض لك الفاف نثو
 هداشناء لالا و نساحلا ع 1 ولهلعفاملامجالا ليبس ىلع ثل» فارتعالا ناسل و

 جالا نيتلرلا يف تنتاك مقام كنم رسم يف تتبدل
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 لك بلآ قاهزور لوألا ل يااا لعاب لوتملا تيارت
 يذلا اذ نمودالبلا ةرامعو دابعلا ةيهافراف رص عش معَ يمف ٠ للدفاو قيابلا نم لم 0

 ةمفانلا اهرطي ةيشامملا تامه! لعةنيمخا تدادمتسالاهذه يأرباوص ىلع
 . تاعرتؤملا ىلع مالكا طيسبو همفاد ءاجرالا مالظلولا ةمطاسلا اهراونأو 3

 يلاوحأ ةفرعم ىف كلاسلا موقأ يف ةطوسبم تاعيدبلا تانسجلا ع ناهولا 0

 بقاثروب 5 بل نم لجو ايشاب نيدلا ريخ ةسايسلا مكمل كلامملا --

 مهفعبل عيرم اشابتلا

  يرعم ءيىدجوف اوب رغأ ناو يلعب برعم مهل رود:

 عنصأ املاحلا نع

 ىبملا لهأو ولسأأ ىبهنا ام اذا يس

 اويجأ مهنسح لع:

 ليبق نم انرصم يف هلج هيلوقلا تاراشالا نم هءاتكىفهب راش اه 2

 ردجأ اف لولا ةلالد نم ىئوقأ ل والا ىفرافلا ةلالدو هيمضولا تالالدلا .
 لك نلوولا لهأن م قحبتسسملا ميظنتلا نسح نم انرصم ىف نآلا ددجت ام ظ
 تيحةيباشن تدعو ةيازنم تفرشو نطولاردق مظع 5 ؛ امم ميظمتلاو ديفا

 نءوزيمفشملا ةرربلا نمالا لصح الام همهيأو ة ةمهم هما دئاوقلاب يك

 . يعارلا نم ةيّميقملا نطولا ةمدجل هسفن ضور نم نيقداصلا نطولا ءاننأ

 ريبكلاو ميرا ةجرد ىلا ريقحتلاو ريذصتلا ةجرد نم اوجرخ دقو ةيءرلاو

 ةبونعملاو ةيسملا هينطولا مفانملا ةيمنتل رييدتلا نسح ىف ةمملا فرصب
 هب ريصب ةآممنِمفراملاهجرؤ الو هرك ذب هوني نأ لقاعلل ىنبط امو

 اون وكي نا اميجج مهيلط به ناكن او ممر فكل عمالسالا كول نا هركقو
2 
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 0000101007 ني كانانزلتو - ايف لاو انان) بيف
 0 انام انسب نامزلا قطن ولو ببيع ريب نامزلا ىف ومو
 ماك نم ىثان ةئاطسفوسلا ماهوالا هذه للثم لوصخ اأو

 7 . ظفح اذاف هرهاظ سدا توا :للا فالخ ىلع نيس ءاماعأا

0 00 

 00 0 نم عاذتا ىف رش لكو فلس نم عابس ىف ريخ لك
 | ةيهانلاق قرتلاوشامملاو دانملاو ايندلاو ندلا رغأ يف هرهاظ ل غةذخأ

 ” لالملا نم ةيعرشلا ماكحالا عابتاو ةيئيدلا رومالاب صاخ هنأ غم ةئيزلاو
 0 ! ةلوق دعب هحضوأ مك محابملا ْنْؤَد مارخلاو

 0 - حي ملامعدو لمفاحتسأ اف حجر دق ىنلل يدق لكو
 1 ا يا ةلَشَو ماهفالا كلت كسع نم تيلايف

 امو | 19 ةزران ايل نم ولك رسأ ثا امأ ب ىلامث هلوش كسمشستا
 ' وه لاعت هلوقبو. نوقف هنم تيبحلا او.عالو ضرالا ن نم كل انجرغأ

 ابو 1 0 1و5و ام .انعو اوتطلف الوان ضرآلا كل لج يذلا

 ”ضودملا ىلع نسحتسم هرثك أ لب مومذم غدتبم لك سياف زول
 0 ءرئازخ ىف ءايشالا ىظب هنداع ترج يلاعتو ةناخبتن هللا نأف مودقلاو

 لاا اللا زبخ نم اهعرخمو ةركفولتمب ىرشنلا عوتلا تيفي رارسألا .

 : 0 راهشالاو راششالا غلبم غلب ينخ زوبظلا زتتغع

 0 نيقيلاو ىدحلا ثيح كايعأو فنينعم ىف كلىغو راخ اذا

 آ ٠ تييولا وكلا ذوقي ..ىوملا تل ارح باق
 - فرشأنماةاك ل وبقلاكولماو اباعرلادنع ةاتلخلا رضعألاهذهتاعرتخف

1 
 را 27
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 را و او ناكل ةنب رع ديمصلا ةراوه كانه مالس نب ردب ةمقاو دسب |
 0 تزام نب ليعمسال ةيحانلا هذه مطقأف اهورمعيل ابارخ تناكو هئامبسو

 ىراوحلازبزعلا دبع نب سع هدعب ىلوذ بيرغ نب ىلع هلتق ىتح اهب ماأو مهتم ْ

 هلاومأ ترثكو هرمأ مخنو هشوشلا يبأب فورعلا هنبا هدعب يلوف تاموتح : ظ

 . ”تام ىتح هراصتعاو ركسلا بيلاود ماقأو يحاونلا ةعارز نم رثك أهناف

 نم مرايد لصأ ةراوحلا ءالؤهو اذكهو رمع نب فسوب هوخأ هدعب ىللوتف

 اولزتو رصم ضرأ ىلا فئاوط مهنممدق سلبارط ىلا برغم ترس لمس
 امديعصلاب ةراوه مهنم لزنو ناطلسلا لبق :رم اهوكلمو ةريعبلا دالب

 تراضو مخ ندو سوق نع دما افاحا يتلا اجرج ةهج اولزنو انركذ ظ

 امبتتو ءاصةتسا مظعأو اعون . رثك أ[ ن الا رصم مساقتف ةميسقتلا يف ةبالو

 ةرثك عب يذلا ديعبلا نمزلا كلذ ةجرد ءاماعلاو ملعلا صان ايف لصت لنأو ١

 فراعلا نا الا ديعصلا ءابحح ىف ديلا علاطلا الثم علاط نأ تالت ش

 ىه لا ةيعانصلا نونفلاو مولعلا تايرظن ىف ةدجتسم ةريسإ ةداص ال ٠

 لزب ملف اذه عمو ةيشاعلا ,قرطلاو ةيلمعلا لي ١

 ىلع فوقولاو ةيبنجالا تاغللا ةفرعمو ةيبدالاو ةيعرشلا مولعلاب ثبش
 نساحمو ةيرورضلامفانما ةيررصاارايدلا بسكي ام ةنيدمو 0

 . هفراعلا ثيدح مضي ديفم تحد ملول ديلا اذهف ةنزاا

 ترسب نإ دييدتلا نسح نم هقح ذخأ اذاو ميظنتلا مثادب نم وهف ميدقلا ىلا ةيلالل 1

 مما نأ اودفتم نأ نامزلا ءاسال ىتشاالو مظعتلا ةبنرم قحتسا هيف داصتقالاو
 سمكا ةضرع راص ذا نامزلا حاصنب ال هاو فاسلا لئاضف نع درجت فلخلا نمز

 يعاشلا لاف ام” نامِزلا داسفالك لذ داقتعال داسفلاف ناتبملا ل بق نم اذبف فاتلل 2

0 



 0 0 ظ 0

 م  ىرم دلو عقو ام امأو سييلب امذبدمو هيقرشلا مث بويلق مث ةرهاقلا
 هنن مث رصن ىنب ةربزج ةزيللا ىلا امرقأف هجولا اذه ىف نيتقرفلا ليتل

 57 رف نءذ ىمظملاريعم ةنبدم تناكى هو فنل مسالاو دحاو لت اههالكو
 ع .امتدمو ةيبرغلا دالب اهلي مث ًاضيأ فنم ل“ نم ىهو رايب مث ىموم

 م | .٠ راطأب قرغتو مومضأ هيب مسوق يهاضي عست«لياج لمع ىهو مودرلا

 | طاسداهلي م ةحات رماو ةيلهقدلا دالب ىهو اهم نامرلا دوجو ةرثكل نامزا

 5 ' دحأ اهلاو روهدلا لوط دسب ةذقنتسلا ةلاضلاو روئنلا دحأ ىهو هللا هاج

 7 الب ةريزجلا ىلا هبرقأف لينلا نم ةيناثلا ةقرفلا بر وه ام مث لينلا صم

 ١ - نم فئاوطو ةرفقم دالب ىلع لمتشأ دالبلا هذهو روهنمد اهشدمو ةريحلا

 7 ةريئص ةَعقب نم لفتسي نأ اينالا ىف لع ال تا نورطنلا ةكرب امو ترعلا

 دالي مث راند فلا ةئام وح لفت نادف ةئام وحن اه .اف اهم لغتسي ام ريظن

 . اهسرح رضحلا كلملا يمحو رتفمل مالسالا رغث' ةيردنكسالا ةنبدم ةريحبلا

 . هجولا ةلمح هذبف يرق احل رثكي الو لمع اهل عسب ال ةنبدم ىهو ىلاعت' هللا

 ' هال تاعج ل.رلا ىف ةبرق يهو ايطقالا 0 ئرلا

 . .اماو رداصو دراو لكب علاطي امو ب 1 ا ع د تا ولا
 . النمو 01 ق حطشس ل ابلغ 31 مارد عاطقأ ىف هوا تاعاولا

 ظ اقع مرورا م راد هك مرسلا هلالشتسا نه ٠ نكمل مدعل ةملاصم 2

 - الفس رصمب ةطيحلا هرهاقلاقط ةلجج هذهو هحزانلا رافقلاو هئانلا لامرلا ىف

 . ىلعالا ديعصلا تابصق تناك خرؤملا اذه رصع ىف نا ىهاظلاو ىهت.ا اولعو
 |... هدب ريش ةروجدلا تابعا ت اس - ناك ملو اممخاو اصوق

 قرقدب يهاظلا ناطلسلا اهميحأ ىلا لِزنَأ دقو ةيف رصتم دعب اهف تراض

0 0 
 "ب 0 ١

: 



 كا

 ةزسجلا ىلي مث رزولا نيتاسبو شيلا كريب قامت ةرهاقلا رب كب لبتلا

 مويفلا دالب اهيرغ ىرم اسنملا بقاصت اسنهبلا دالب اهرب ىف السبقم

 هلأ مسقنبو رهتسم امتاد هرحب تسلا وه موسيفلاو لمر مطقنم اهنيو ٠

 اسنهبلا ىلب 7 تالا الا ءاملا ةمسق توفر الو مساّقم ىف ءاملا

 طويسأ دالب اميلي م طولفتم دالب املي 9 ةءواحطلا اهفو نينومشالا البتم

 دالبلا يف ةروهشملا يباربلا اهنمد لباشو لبنلا يقرش ميخأ دالب املي مث

 اهدالب لكف لينلا قرش تناكناو يهو ةنسلالا ىلع لثملا ام بورضما

 كانهو لينلا قرش ًاضييأ صوقو صوق دالب اهلي مث ليثلا يرغاهعرازمو ٠
 ةفورعملا دالبلا املابق لينلا يبرغ ىفو عرزلاو ثرحلا عضوءو ةراهعلا لج
 لمع ترم كو ناوسا مث اهدالبو صوق تافاضم نم يهو الو برغب

 ءارخص ىلا ناوسأو صوق نيب امم جرخو اهللاو نع ٍبئان اهللاوو صوق

 ةدجىلاىدعتي امو رحبلا ةرضاح ةيرقىهو باذيع ىلا ىهش ىتح باذيع
 لاول يئان هناف ناطلسلا لبق نم ناكن اواهلاووصوقنم دنج أهم نو ١
 هيفو يلبقلا هجولا ةلمج هذبف مولجأو رصم ةالو مظعأ صوق ىلاوو ص وق

 ةرهاقلا يلا نينومشالا نع لفس املك ىدالاو لعالاو ىدالا

 بلجو هعفرو هعرز بلاغو ناوسأ لا نيتويشالا نع العام ل ٠0

 وهو ليلق لينلا يقرش دجوب امو لينلا يلرغ هعرض بلحو هنوق

 بصم ثيحمىلا ةزيإلا نع لفس ام لك وهف يرحبلا هجولا اماف عوبتمال عبس
 هبو للبقلا هجولا نم ضرعأ وهو ديرو طايمدب ياشلا رحبلا ىف لينلا
 ين قى نبنلا قرش هنم عقو ام اماف ىمظعلا رصم ةندم ىهو 4 رد: كسالا

 ىلاو ديب اهرمأ يتلا ىرقلا يهو ىحاوضلا هنم ارم رقاف اهم لصتملا ةرهاقلا .]]



 ظ 1

 ىهتنا انعرابخالا راتئسا انكلم لاوز لوأ ناكو انراصنأ ةلقل مهنع انزجف

 -نوكي الرفن ةعبرا ىلا لع نوكي نأ ىنجوح ناك أم اموي روصنملا لاقو

 حاصيرال كاملا ناكرا م لاق م نمو نينمؤلا ريمأ اب ىلق مهنم فعأ ىباب ىلع

 : ١ ةدحاو 0 نأ مئاوق عبرأب الا عبد ريو نا م مهعالا كلملا

 0 امدرخاالاو مثال ةمول هللا ف هذخأتال ضاقف ها 9

 2 ىل ىغهتا جارخ تبحاص تلاثلاو ىوملا نم فرعصلا فصنش

 7 هآهآ ةرم لك يف لوق ةبابسلاههبصأ ىلع ضع مث اهملظ نع ىنغيناف ةيعرل

 ةحصلا يلع ءالؤه ربك بنكي ديرب بحاص لاق نينمْؤلا ريمأ اب وه نم لبق
0 

 . مركالا امويدخ نا ةيرصملا رايدلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نم ام
 - ةيعرااةحارا هديرتهناو ةريصبلاورصرلا نيم هدو تاكو باتا نسحب

 - مديلقتو ةيعرلا ءانبال هتيبرت نسحو +51 نلاجلا ةعامتوتب إبلا ءاودلا

 ظ ظ لاحر طخمو لضفوريخ لك عبنم ىه ىتلا رصم ذوحتت هيرادالا بصانلاب

 مدقلا اهمسا ابيلع قدصيو ايل لئاضنتا ىلع برقو دعبو برغو قرش لك

 ا لا اا ]

 |0011 ندفاو ةسايدلا ةلح ىفايديست نسخ رظنلا نعمأ نمو. 7 1

 ايوقتو امسقت نسحأ ةلاح ىلع نالا اهدجو هسايرلا ةبنر ىف اهموقت ماظن 2

 ٠ لوقي ثيح مالعالا ءامعلا 0 قاطيطوخ 5 ذ نم مهي اك

 ' يدجام را وئدما لوطا ا ردق 2 وهى. لافى 0 'وىلبق نامحو رصأ

 27 2 - هج دوج سيو دو ا ا ب

 اوامر الا كالت قَد الملا رادو كللملا 0 مايأ ىف هيلع كاك ا 2
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 : 5 قرش حيفطدالب اهسيليقل ةلابق مقيو لبنلا ير غةرهاقلاىلااهمرقأ ىهوةزملاوهو



 جر 5 3 زل دكا لا لح
 / 0 00 ا

 1 00 1 'ء 12
 31 ديوب 3 7

 لام ىلع وصخلاب كلذ لعموم نأ و ةيئسلاداشرلا ليبس ل 2 يلا هاف :

 3 :دبومهماطوأ سانلاب حن ىتح هرج رثخا كلش هتيعر , نادجو ىتم 0 7 1 3
 ظ 0 حلصأو محلا نسح نمل مث 3 5

 دبع كش كلذ لمفل مرك الا رصم ىويدخ قفو 0 :

 ىلاهاباقر 0 ىلع ينمملا ةءرابلا اودلا تاماظن س أت و دالبلل نيدمعتلا . 9

 5000 ماوق ةلاحال اذهناف دابعتسالا هبش نم يحاونلا
 يواق نا كلش الو نيعورم ادببغ كلم نمي اريخ ناك نيماط رارخ1 كل >7

 نوكيالوابكلاسءاحنايف عدوتسموهفاهفهعدوأ اف ارككمنئازخىهةيسرلا
 عالما لاجربالا هبوق ىوش الو هومظع هنود لاهاي الا ردّقلا ميظع كاملا 3

 مهحنع نا هياعف هوعبتاو ناعزالاب هل اومضتا ماوعب الا هتلزتم فرش ال

 ريغص برؤريّمحتلاو ريخصتلا لئاذر مهنع عنعب نأو ريبجكتلاو زيزعتلا لئاسو ٠
 سانلارارجا لماعي نأ كلما ىلعوريبدتلا لئالجل غر فنو ةمحلا ةءاند ان

 8 ةفلاذملاب ةلفسلا سوسي ناو ةيهرلاو ةبغرلاب ةماعلاو ةدوملا ضع

 ةتايالا تانح مهعاونأ فالتخا يلح هاياغر ميج ةسايس نسحي ناو

 3 هرمأ مب .ةتسل ادهف هتعاط ىلا مهم .ادبا دوقيل هتيصعم ىلع مهن واقوي ثسِسَقلا 1

 0 ببس ناك ام شا ع 2 ضب لجر ( لأسو ) ندم ىلا : ّ

 ناك امدقفت نع انيزإب انننش نا مهفاف ثممساذاو ممسام تلف لال ١
 ارومأ اوضمأو انمفانم ىلع مهتفارم اورثاف اًارزوب انقثوو انمزاي هدقفت ٠

 انقاصنانم اوسنيو انل مهتاين تدسفف انتيعر تملظو انع اهماعاوفخأ اننود ٠
 ءاطع رخأتو انلاومأ توب تبرفن مهشياعم تبرخو !نريغل ةحارلا اونمتف
 انؤادعأ انبلطف انرما ىلع او رهاظتفان وفلاخ ماعدتساوانل مهتعاطتلازف اندنج

 6« لطم »

 دساتو دهمل' كأف
 ؛دلبلا راودلا

 ايعرلا ةحار
 ةيرصل,



 !ء ”!ءاضتالا دنعمايقلاو مهلخدلةعارزلاو ةعانصلا لعأ نو تا احلا ناراووم
 / مأ نم ةيضا رتفالا تايعملاو ةيملسلا_تاكرشلا ممذه ناف مهجاح ءاضقب *

 | دش نبا لداعلا يملا يلو يلبف هيفاكهوركملا نم ردقلا اذهو هيفاص

 فرح

 2 طرا نمروكذلايمالا فرو ءافشاوأر فلل ناتتسرامدب دحت ىلع

 ظ 0 . ةقيرذ ىلع هتاراّقعو هيضارا ىقا 1 انزنك لع ام موقنام هنأ ريخ

 ع | كيركانك ةدايز اهل اعيسو هناريخ لاحم ىلا مدع ن .,ملؤت اماط رْشو

 ] . ماقدللا لاطا فافعلاو ةنايصلاو ةنايدلا لهأ فارشثالا نم عساولا م 1

 | ننس ةفيفح لمنال نمت نايعالاو ءا رمالا نم ريثكو هاقرو هلظفح ءاوب وسالا نمو
-__- 

 0 ..أزج اهف لذيو هلاح ردقىلع تاريملا لمفل دصت الاججا الا ةيريللا ميفاقوأ
 5 ' نييرصلا ىلاهالاو ءارمآلا نم اريثك قفو ينلا هني ديلي هلام نم املنع

 5 و ميمعلا ريلخا بابساب ثبشتلا ىلع ميال وا ةسورحم لاب ءاسنو الاجر

 : 00 022 تاريطامتع نأ 3 مدق بدأ وهو مهكو لم نيد ىلع لاقباك

  تاكرشلاكامقو م 5 ا اهنم معأ تاريخ كانه ناالا ةيمومعلا مفانملا نم

 ١ فاقاضلا كفل عفنلالك ةمفاناماف ةيعرا|تاضارتفالا ةيعججو ةيعرشلاةيماسلا

 / ىفتللاو ةلودلا قرتو ةعارزلاو ةراجتلا مدع , اهي 9 روينا | ىلعةجرفمورومالا

 | لمماز ا امرابتعالا جردو راخفلاج وأ ىلا هيلهالا مزاوللاو هيلاملا
 3 3 لوالا بابلا نم لوالا

 ظ - لعدلف راونأ لعجو ةعفانلا هلامعا فئاح ىلاهالا نمضيب نم هللذ
 ظ | للان نعالخ دق كاذ لج نمامأو ةعطاسةقرشمهنطو قاذآ ىلع

 033 دوجوأل هرصع لجخاو ملنلا دادمب هلابعا فئاحجص روطنس دوسوراملا
 ظ -. لالزو همفن قئار كو :ذلسرادقاو نأ نودي اخو هزيكغ :(ةييحت

 2“ "هع



 هو

 ىإأ اص خيشلا ىلاعت هللا ىلو ريهشلا بطقتلل رينلا دس اهءانب ناف ةمدنلا

 بطقلا دجسم ءانب ىف يذلا امرنذ> عورش كلذ لئمو هرابلا فئاظولاو

 هعيسوت راص اضيأ هناف نسح ناطلسلا مامأ ن آلا لمعلا هيف يراجلا يعافرلا .

 دجلا مم امابرأ رطاوخ سييطتو ءارشلاب هل ةذختملا رودلا /نم هيلع دب زم الاع

 ناطاسلاعماجسفاننو ادج ةمخض ريصت اهنأ رهظي. ىلا ةراعلا يف داهجالاو

 تدارا امم ةليزملا فاقوالا نء اهملع ٌدصريس ام عم احل هجاوملا نسح
 تاريمللا لزج نم اهلاراشملا مرض نأ مولعملا نموهليصح ةيلعلا ام رضح

 فاعتلاب ةلفاكلا ةلمكملا ةفأرلاو ىصقتسي الام تاربملا ليمج نمو ىصحم ال ام

 يفد ىلع تاقدصلا عيزونو ريسك لك ربجم فطلناإو ربقف 1 لع.

 اهمع نآأو اهرصم ةراس ْ

 رملا نم هلق امرك د لوالا تالا نم لوألا لضفلا ف قس
 ةيماسلا ةبملا تاواغأ شاب اما لل رت مسجلا اصلا نسحو ميلا

 رصم هجوه.دادزا ام ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا ةيكتلاو ةسردملا نم اهلا راشملا

 روك دملالضفلا فان رك ذ دقانكو ال الف الاو اذكه اذكه © ءال اليو ءاس

 اشاب بتار ةداعس ليبنلا فيرشلاو ليلملا ريمالا تارا :رمهاشنا ام

 , ةسردموةءردنكسالابالياج ادجسم ًاشنأ هنا دمب مذ انغلب مث ىهزالا عماجلاب

 دصرأو هماودل ةيافكساا هيفام كلذل دصرأو اضيأأ ةءردنكسالاب ةيمومع ةلياج ٠

 ايحأو ةسورحملاب ىراقلاو دهاشأاو ةحرضالا ىلع ريبكمقو اهل تايارج
 اهاشنا ناك ةأرم نرتثعو ىدحا لغ ةدصرم ءاّرقنلا راجملا ءاسنا يكل

 مهصمهيلا راشلا اشابلاةرضحنا انغلب وترد ادختك نمحرلا دبع موجرما
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 1 ملي ىلاعت هلل لل درت نم لاو وأ نوكت نم لاتف نانأ هملكت .نآلف

 "لاق ةلخس ةينالفلا ةنسلا ىف زادحلا ىف ءارفصلا ىداو كل تعدوأ تنك

 ىف ةحش ىلا رظنو ىودبلا يسار ةيزمرملا ىو هلك ىذلا لجرلا ءاخ

 انلبا حورت يتح دمفا هوخأ انأو تام نالف وبأو وه تنأ هللاو لاقو هسأر

 ىلاعت' هللا + لاقو قون عسن م يودبلا ل زمفمملعلب الا تحار ىتح اندعَمف

 تدلوف ةقانلا كات اسرتشاو اهانعبف اهدالوا دوو تدلو ةلخسلا نأ

 ةاكنا كنع 0 ثانالا ائيقبأو هانعب اروك ذ اهم ناك ىذلاف تدلاوتو

 رك ذلا نع م اذه لاقف رعشنم طبخم ةطوبرم ءاقرز ةرص جرخأو

 ارانند نيثالثو 0 اراند رشع ةعسن لاق امأ امف اندجوف اهانحتفف

 الو هوذ: بهذلا اذه امأ ىنارعالا لاقف ةدملا لوطل لاق امهأ ىنع باغ
 امهانذخاف نرراندلا الا ذخأت ام هللاو انف قاينلا ىتبفكتو هب ىل ةجاح

 ففعتلاونيذمت وما ةمدابلا برع دنع ةنامالا ردق ةميق ىلا رظناف قالا

 يردي الف مل بهذلا كرتي نأ دارأ ىذلا ىنارعالا ةحامسو نيطسوتملا نم

 ةليضف لكب كس نأ لقاعلا ىلهف ةءورم مظعأو مرك | ةنالثلا قرفلا ىأ

 ةيمومعلا عفانملا زرحب ام لك نم يرخأو ايند هتفيحص اهب ضيددو اهب حدت

 وأ الخاع 0 ملا ات هتلم لهال هب نوكي امم ةيئءد وأ ةءويند

 مالسالا ةلود ةوق ىلع الجا. يل م
 ةيمومعلا مفانما نايب ىف لوالا بابلا نم لوالا لصفلا ىف انفلسا دقو 26
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 ىلومرك الاوبدخلاةدلاو ةمصملاو ةلودلا بحاص هتلعف ام ماودلا ىلع ىرامجلا 7 ٌْ

 >وارحأ
 3 0 اما 0 ذج نم ناو يلا 00 قلعت م رو

 مهب
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 عبارلا لصفلا
 ( عئانصلاو فرحلاو ةراجتلاو ةعارزلا لهأ ةتبط ىف )

 يف اسال نطاوم ةدع ىف ىفاشلا نايبلاب ءالؤه ىلع مالكلا انقبأ :

 هنا انه لوقت امناو ةداعالا في ةدئاف الف باتكلا اذه نم يتاثلا بابا '
 تناك امايا, هملول قوقملا نم مهلع بحت اه ادلب كاوا ١ ءامال تي ظ

 مهنكلمب حالص هيف ام ىلع اونواعتب ناو ةيلهالا فصو ىف مداحال مهقيط
 ىتح احل امو احلاح حالصا يف هدنع أم عيطتسلا لذبب ناو ةيسايسلا مهيعجو ظ

 ىذلا هنطو هركشيف ةلودلا ةوق شعنأو ةلملا ةوخن ايحأ نمم هنا هيلع قدصي ٠١

 رابخأ رافد ىف ركذلا دافع نوكيف هرصع وه ىذلاهنمز هدمحيو هرضعوف

 ةيممجا ءاضعأ نم ىضع لك فصت: ناو راصعالا ةلسلس ىف اورهتشا نيذلا ٠

 دقو تالئامملا ىف اهملا ججاتح يتلا لاصلخا فرشأ ىه يتلا ةنامالاب ةيلهالا ٠
 دنعولو اهم كستلا نم ةباغ ىلع ةيرصملا رايدلا ىف امدق ةليضفلا هذه تناك ٠

 قزارلا دبع خيشلا هب ريخأام كلذ يف يح اميرغ نمو «ةدالا ب
 نابض 0 دبعل لاَقف يودد هعمو رمحالا فيرشلا هيلا ءاج هنا طفلا 1

 ينم تبث 5 نيرانمد امل تءفدف لاق ىلاعت هلل انعم نك وو نرانيد انضرق : :

 لاَقف انب بلطت تن أش ياىل لوقت ام فيرشا) تلقف ةعاس رجاملا يف انقسفا

 ةرشع ىدحا نم زاجلا ىف ةلخس برملا نم اسان عدوأ ناكىودبلا اذه

 ىل لاقف انتستأو نراشد لع تءيض هل تاّقف لاق هتعدو باطي وهو 00

 انددرالاو أيش اندجو نافراجلا اذه هب تيرتشارخآلاو م دحاولا راندا

 بأ اىدانوىبارعالا مدقتو اديعبانسلف- كانه برعتاي.أ ىلا انرسفكلام كإ
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 هميم ”
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 000 ظ دق

 | 11 دقو هدوَف قرب زيمالا ىلا مجرؤ ةلاع الؤ ةسفن اجنق اذن بورملا
 000 0 لك ةنمسإ ساجلا نم ةءاشب يروج ثوصي ريمالا هل لاق ةذارم
 3 . رظأنيب تنع 22+ فيك قررألا ودملاو قحالا ىشلا أع ان سائلا نم رشق
 , نايدألا فالتخا ضحم لهو ةبربلا سفنلا لتق ةمرح لمت ملو و ةيربلا ىنمؤم

 ١ كيستنأر فيكو ناطيشلا ةانمرم ءاغنا ناسنالا لتقب يدعتلا حين
 | لاو ةءورأ | نم لهو هيه 1 نار انسب يضر , هنلا | هذه ىلع

 دنع ماث آلا مظعأ ن 0 ريخب سفنلا لتق نأ معت امأ هحالس قلأ نم لق

 0 هلأ نمذارفغلا_لطب لحكلاو يزملاب ىبرثلا لحل هللا

 ” اتالريدقا نس و ورث لدملا نسا اق رامألا هريد ام نيرضاحلا عيمج

 - برعلاءايحأ ن٠ ٠ يحرم برك يدءمنب ورم نا ( يحبو ) ريطخ دْئاق نم
 | هلق هتحاح ىفق, ةدهو ىف الجرو از 5 ءاخرو ذود انف عا

 يدعم ني ؤرع روث ونأ لاق تنأ نم هل لاَمْف كلتاق ىلاف كرذح دَُح ورع

 ا | 1 كلر ار شل فصلا اب نكلو برملا زاانأو قف تك

 | تينرتح ذخاو ىسرف أ ينئاقت ال نأ ادبع ينطعاف ىعضوم ىف

 7 لاف هفيسب ايبتحم سلجو هيف ناكىذلا عضوملا ن نم جرف: كلذ ىلع هدهامف

 ١ تفكك دانت الدوم بكار ام لذ سولب اذه مو ورم

 00 نم نبأ اذه لاقؤ يشءو ورم هكرتف ثك ناب قي اب رلعأ تنأف ذبملا
 ...الاهتاذدح ىف هب ءافولا بجاو ناكناو وهف دوبعلا ظفح ىلا رظناق ثمار

 0 يلا قلعت اف 1 دقلا اذه ىفو دونلاو ءارمالا هب سائلا قحأ نأ

 3 ةازنلا ةمبط ين ي لأ ةثااثأ



 ا
 ةيقاب ةوادملا تناكف لتقلا نم احن نم اياقب وناكو اهملع مهلغت دعب مرابدنم

 ظ نيميرملا نيب ٠
 . يراصنلا لتقب ىلاعت هللا ىلا برتلا لح نودّتعي ةيراغلا ىلغا ناكو

 داوقنمناكونيدتعملا لوابسالا ىراصن نم اوناك اذا امسال نيدلا ةفااخل

 يرج نب ىلع هللاةيريمأ ةيلحاسلا لوين ابسالادالب ىلع نوريغب نيذلا ةءراذلا "

 ةيظع ةرسل" لو انوا عم هب رحى ةرم رصتناف ةيقيرفا كولم داوق نم

 مهلزناو ةيقررفالحاوس لع ىسرأ تح مارسأ نم هتنيفي تشو أ ١

 هيمدقل بش, لعجو هيد نيب الثهتمبرعلا قمح نم صخش هيلا رض ربلا ىلا

 ددع لل كتتفوو ديًاتلاورفظلاب ىلاعت هللا كدعسأ دقل ريمالا اممأ اي هللاقو ٠
 املاطوديبعلاو ءاقرالا ليبق نم ىلاعلا كانجامبفىراسالايراصنلان « ريثك

 نا كتقاط ىفو مئاسنو محلاحر يبسوممئامد كفس ىف ةصرفلا تزهلا ٠.

 لهأنمكلثم نأ كش الفريفنلا مجلاو ريثكللا ددعلا نم ءاشنام مهنم لتقت

 1 لا ف انأامأو ةنلا هذه لع لوصللا ىلا ىلاس تلا ذقت

 تاضف الاهنلا كدشان ا ا لا هدهىل ا ا ةليضفلا هذه م

 ندلا ءادعا ىرنمالا ءالؤه دحاب كنانتماو كلضف ليججوكناسحا نم ىلع ٠
 ىل هناو هتاجالا نسح ريمالا هل ريظأف نيلاملا بر ةعاط يل

 داحنلا لبيوط باشلا اذه هيلا لسر هنأ همبفأو هباثالاو رجالا لانيل هنوعد

 مث هعاشا نودب رس هب كتفيل هعاسلا هذه اف هرظس نا هرمأو ةباغلا ىف

 ىتح هرذنأو هنم هرذحو قالا اذه ةتثيبخ ىلع هعلطأو ريسملاب ريسالا أ

 حالسلا يك اش ةباغلاريسالامحتقاف ريب دتلا نسحأ اهنع بذلا ىف هسفنل لمعي
 نم دج مل ةلاملا هذهب ةبهأ ىلع همصخ هآر الف حافكلاو ةلضانما ىلع امصم
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 ” ةممتجم ليجلا كلذف يالسالا شيملا ريمأ ناكىذلا ليلملا ىباحصلا هذه
 ١ تامدقتلاو ةعونتما تاندعلاب ةروهشلا ةديدجلا لايجالاب دونجلا ءارمأ ىف

 'فرسلاو روجلا سلاثم مهنع تفنو فرشلاو دجلا ةءاغ مهدافال ةديدملا

 ' كلذ ةجرد غلبت ل اذه اندهع ىف ندّقلا ةميظملا لودلا شويج ءارمأ لجأت
 | بقانمنم ةبقنم لكف ريظنلا مدع نيحتافلا نيب نموه ىذلا ريطخلا ريمالا

 5 ةرخاتملالودلا شومج نم نئيح لك ءاسؤرراك لج هنافوو هملحو هلدع

 كلذ عمو * امارض ات دهشةحيلمو*ليبق نم اذهويهتنا هئارمأب يردزتو

 5 : قيفح ندعو ه مومعبأتو نيعبأتلاو هءاحصلاو ن دشارا ءاناأخا ندع نا لوقف

 3 أس عم يوم ا نع قطن.ال نم ىده عاباو ةوننلا دا نم سكت

 لكل مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف لاق يذلا حارجلانب رماع ةديبع ىلأ عبط
 . ىلع هتقفش تناكدقو حارجلانب رماع ةديبع وبأ ةمالا هذه نمو نوما ةعأ

 الاب ةدماملاو ةللغلا ةيبنا امال 0 قشمدب مه / يراصن
10 

 0 0 ار فرم نر م 0
 3 قح>ىف لانقلادب

 . ةماوالا فلا ءاوعأ فااخو ةعيرشلاو ةءورملاس ومانن كسمتو تالابحلا يرسالا |

 | ةنانيبلا تايالا نم زي زملا باتكلا فام لع ةسسؤملا رومالا ىلاعم فلاخو
 | اناكترا ىلا لبجلا + ىضفأو ةمحرلاو ةقفشلا نع درجت نم قمحأ الف

 | لاعولاو شوحولا نابلأ مضرو لابجلا يف ينرت وه اعاكق ةمريم ار ومألا

 . داقنم 0 0 نم ريسأب لسم ىلرغم نم ردغ هين ' نع يحن اك

 . نينطوتلا ةيراثملا ب رعرثك أ نا كلذو ل-ةسمو رسالاب هيلع هللا ءاضقل

 . لويابسالا لو نييذلا سلدءالا هنرع رم عبطصأ ةيقرفا دالبب

 نو يحل
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 دق ناكو ملخاو لدملا ىلا ليم ةمملا يلاع سفتلا فيرمش ناكو قح ذ 0
 سلا الف لافلا قدصو قالخالا مراكمو لئامشلا نسح مورلا دنع رهتشا . ْ

 نأ ىلع مهملاص كلذ نأش ىف هوحتافو ريمالا اذه نم حلصلا قتشمد لأ

 جرخ هرايد نم جرخي نأ دار رأ اذا ملسي مل نل صخرو مهسوف / ىلع مهمؤيب

 ماي ةنالث يم دعب مهنمأم اوفلي نإ مهلع طرتشا هلاومأ نم بناحي ان ١
 نم دحأ هرثأ وفقي الو نؤاشإ امريسلا اف نودحت مهالج نمزنم اهلايل ظ

 ادا ماع هيام حاملا اذه ىلعف اهمضم دعب الا مالسالا شيج :

 1 ا ناديم ىلا امف لصوو هدنجن 0

 اسلا باوبالا_ءرم وزع اهودخا اق وبقت اوناكف دياولا ن داش

 0 ركأسع تناكف حلصلا بقع ةديبع وبأ هنم لخد,ىذلا بابل ٠

 ىه . يتلاب كلذ نع مثاهف ار ىف هودحي نم نولتهي ة ةونع اهوحتف مينرك 5
 اع ديلولا نب دلاخ ريمالا ربخأو هدابمب قفرلاو هللا ىوقتب مرمأو نسحأ

 3 دنع ةميظع ةلزتع ناك هنع ىللاعت هللا ىضر ادلاخ نال هيلع مرطلاص ْ

 . هعدحع ةراما ءديلقس هنع ىلا للا ىضر رمع نم باتك هانادق ناكوَنيْنمْؤْلا ٍ

 ظ . وفقي ال ناو منع حالسلا مفرب هدعوو ةديغوبأ هيلع طاص اد رقأف ْ

 ممرتا ىنتقاف دعو ام رح زجساو اهلع قفا مايالا ةثالثلا ىغم دعب الا مرا

 ماو عام مو ماش دو يك يل دج اشم دع 1
 نون امال حتفلاب ةديبع وبأ ثعبو قشمد ىلا اماغ الاس داعم متغا|م

 هطسوتبو هسفن هئافوب نوخرؤلاهحدف امهع ىلاعت هللا يضر باطل انب رمع

 كلذ ىلع هلجوديلولا نب داخ ىلا ٠

 فاصوا تناكول امروأ اوم نم 2 هذه ع فقفو نم ضعب ل
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 | 11 اذك هيفم نم براغ لجر كرمه دمي ولاقت فويسيأ نودإبت
 9 ريغ ىف اوفرصناو مولا هقدصف الف تسلج ذنم امأ مالسلا هيلع لاقق

 قيرطلا

 ١ | ةيدم هنع يلاعت هللا يضر ةديبع وبأ ازغ امل نيخرؤلا ضمب (لقو) 1 6 ا

 - هذه لزان دق ناكو هنع ىلاعت هللا ىغر قيدصلا ركب يأ دهع ىف قشمد تيري را
 - ورم اهلزانو يترشلا بابلا ةهج نم دلاخ اهلزانو ةيباملا باب ةهج نم ةنبدملا تول

 : الا ةنهج ن : « نايفس بأ نب ديزي اهنزانو اموت باب ةهج نم صاعلا نبا

 ١ .ىلاعت هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ناكو اموب نيعبس نه ا اهو رصاحو ريفصلا
 ّ مولا اك ناك هع 00 0-0 ىأ اهذخأ م -

 | شا ينسي نأ دال ال ظل اهرامع نااوخأ دقن ش

 33 قشمد ظفاحي ناكو نيماسملا 1

 3 هدتخو هسفن ةأح 5 نوكيىسع ةليح ريدف لقره رص,ةلاربص امو ريمالا -

 0 تاجرخ ةدع ةنبدملا نم هدنج جرفت نيبلسملا يبدأ ىب عوقولا:نم
 ١ هلا لع دمتي 0 رصتمسو ةنيدملا نع نيملسملا شويج مفاذب نأ .

 امل مث هتاجرخ ميج ىف مزهماو ها اخ مقل مات انادبا هلصيس.
 |. اضبت يف عوقرلاب كشاو هباب مزجو بيرقلا دادمالاو ةرصنلا نم 21

 هلا يضر ةديبع ينأ عم حاصلا دقسب ةلاسلا ساسقلا ف عرش, مالبالا
 ظ هنع يلاعت

 اة هنع ىلامت للا ىضر ركب ىبأ ةفيلللا توم هنلب دق ناكو ْ

 ' انيل انيه ةديبع وبأ ناكو اههنع ىلاعت هللا ىضر باطلللانب رم نينمؤلإ.ديمأ
 7 باتكلا لهأىلع ددشم الو بصعتم ريغ هللا دبع ىلع ةجرو ةفأر بحاي



 ع1

 ثضقناف ةدع الجؤم دهملاناك اذا ك كلذ ءاوس ىلع مهلا ذيناف ةنايخ موف
 مزعلا لب هدي دج مدع ضرغلا ناك اذا ل ديو دهعلا ضقت 3 ةدملا

 كم امتريغ ىف ةضقن زوجي الو ةلتاقملاو هن راحملا يلع

 مكوصقتس مل مش نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الا يلاعت لاق لولا فلو ردلا
 ضقت زاج ىتمو مهمدمصلا مدهع مهلا اوعأف آدحأ يل اورهاظي. مو اش

 : ِ ىلص ىنلا نال ةريصب ىلع اونوكيل كلذ نيدهاعملا رابخا بجو دهملا

 كر وهو ه.دانم ثعب 1*2 ملسو هيلع

 ىئبايف حلصلا ضقنب ةبقعلا ةرمج دنع رحنلا موي يدانف مدولا يف هنع ىلوعت ظ

 اءاخاأو دوهملا ظيفح ىف سو هيلع هللا لص هن هناد ان بدأت . نأ ريءأ لكل 1

 اة :: براح امل ديلولا ن دلخ نأ ( يك ) دوهعم هجو ىلع.

 ىلا: جرف ةفدح ىبل نمج للا اص وح ناتكلاة يس ةماعلا

 ةفعص نا اذه ىف نا هل لاق من هدب ىلع لسأف نصملا 3 دلاخ

 نم اناما ذخاف كرد مههف سيلف كيلا اوجرخبل انامأ مهطعاف ةيبصو ءاسنو

 كطعأ مل دلاخ لاَقف دسالا مهماكل اجر مههف جرفت مهجرخأ مث ميمجلل دلاخ

 زع هللا نال فيعض مهلكم بف لجرلا لاق فيعضلل كيطعأ امتاو انامأ ءالؤدل .

 قيدصلا ركب نأ ىلا كلذ يف بتكف افيعض ناسنالا قاخو لو. لجو

 ن. دعب دلال ىماسالا لحرلا هلاق امو دلاخ ىلع نامالا زاحاف هنع هللا ىضر

 لوسرب رم الجر نا يي مكهناذ دح يف قداص لوب هوركملا عفد باب
 ناف ىندغأ دمحاب لاقف ةنيدملا ىلا هن لبق دكك وهو ملسو هيلع هللا لص هللا
 كاوجول مل سو يل ل ينص لا وسر لاقى د بلطي ضرم ىناخ

 موق اذاف لجرلا ذوف دعب سلجو مالسلا هيلع ماق 1 كنع باطلا دصألا
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 هءارتفاو لطبم لك فالتخا قوتيلو هءارو نع رصبقيلو عاطل انرمأب هلمف

 ” اندنج ةلمجه ققحم ا ورظنلا ه لكولاو هتقفر نود هيلا راشملا وه هنا قةحتيلو

 ىدنخ لك صأو لزم امف ءارمالا جرادم هيلاو رضحلاو ودبلا نم روصنملا

 " روشنلا ضراتب ذخأي نمو باسحلا تاقواسم كلذكو لزن وأ قراف نمم محل

 " ىف وأ ةعيلطلا ىف ةروصنملا رك اسعلا يف وه نمو ةقابسلا ىلع وأ فيرشلا

 دالن كردوأ همدقت مهلع نمو داركآلاو ناكرتلاو برعلا فئاوطو ةقاسلا
 1 0 اح 3 ءاتضقأو 2 هؤاصحا توش ال امم كلذ ريغ 7 همزام

 ' قوكتل ارضحم هرطاخلع هلو ارضحتسم هلك اذحللازي الف لع وأ رشنب ءاول

 "7 نع ةينغ ةرضاملا هتظفاحو هعجار لاؤسلا ىف هتقفر نود هيلا انرظن تاتفل

 ' لوقلا ىف هكح يندمج امهلعجيلف هفاصتا مناتن نم اههو ناسحالاو لدعلا

 ىهنأ لعج دقو نيقتملا هئايلوأ نم هلعج هللاو لمعلاو 22

 لم لاق مز وصاكف دارملاو مامالاباونممشويجلاءارماناهركذ ىنبذاممو رو ب

: 

 ع
1 
1 
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 ٍْ يرو 0 املاو تادارفلاو تاق.نحتملا تصنو نيردمو نيليقم برملا 5

 .. تارورفلاوتااضتفالادنعةرمثءولوودعلاراجشامطقوامتالا ميمحنارينلا ني فر

 ' دوهملا دوّمع اودقعي نأ مهصخر ىضتقم مهل زوج كلذكف نايبصلاو

 الا هوحولا نم احول 525 الف دوهملا اودهاعو دوقعلا اودمع ىو

 - ةبليف ةريغم فوخو ةروتسم ةنايخ هعم نيدهامتملا ودعلا نم مهل رهظ نا

 8 نم .نفاخت اماو يلاعت هلوتتل دهعلا ضن ةفرعم ىف اووتسل يتح مهغلا دهعلا
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 3 رشب اهب هند فارتعالاو ناعذالاب هسفن ىلع دوعلاو فاصنالا ّى 0 0|

 ةيماولا جاتحت ام لاو نم لمأت ادهف 6 ,و هردق مفربو هردص

 كسفن ريصف تأ .ٍ اعلا كأر ةتفاوم يف هللّمعال هتأر اذا اماو هردل هيلطتام :

 نايا داجتو خرمالو بئاضا ايد ومدن نود
 برحل !بادآب كسلا ف كيلع مالب ال ةناف لاح نسحأ ىلع برملا ىهتل ٠

 ةامسسلاو -نيقلمثلا ضمت ىطتت نأاضأ سراحا نكشلو لارا ١

 ندوجوملا ءاسؤرلا ءالؤه نع اماظ هنظن ام يوكش نيتفاقا نما ظ

 يمت عفأو مك بوركلا يف مهعم امف تنا ىتلا عقاوللأو تاقاجؤل ولا يف آ

 اذه ريمأ ذخأيلو امف لاق شيملا رظانل ةبضو كواملا ضعب لمع دقو

 امايق مقيلو هتيلحو همساب يمد اذا هيف ىمسم لك رضحتسيو ةتيلكب ناويدلا ٠
 هذه لماعم ىلع فقيلو ضرعلا يف هعدقت بخ نم مدقيلو ضرب ل ةزيشب 1

 لك ىف ةدضتعبلو ةرشان مالعالا نم ه هل صح اهب اندونج دئارجو ةرشابملا .
 تيم لكرمأ حضنتسيلو هبسان وأ هبراق ام وأ بجي ام ىلع اهررحيو هبساخع 3

 هبيقن وأ ةمدقم هريخم وأ هناقؤ ةقرؤ ةنرشملا ثيراولا ناوند نم هبل يف

 ققحلَو قوشكلا ةتتمضت ام ررحيلو هنافاومدنعرافسالايف هعم تاماذأ '

 م نع لكس اذا تح ورسم وف اتحلغ لا لك جارخا نية :

 اذه ركس الو ةتقيقح هيلع وه ام ربظأ ءىش ىلع فشك اذاو فخم ل ناك ْ

 لكو ةمطقلاتاهجلا نماهمف امو هءب رم لكرمأ ىف ررحيلو فشكتلا لفال 1ْ
 ةقيلعت فل زنيوهدنع ثشر امو تتر ملل عج هيلع لاثمو بتكي روش 1

 ىف هقواسن نم ءافيتسالا ناودذ نم ةءازؤو نا 8 ةقيقحم ىلا هيف جدو

 ابا ناك ناو ةيلا سني ام لكىفو غاظقاو ةدابز ل اك ىفو عاطفا لك ريرخخ

01 

 « باطم »

 وأملا ضعب ةبصو
 وهشدَح رظاتل
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 ٠ أح ال اودل تعدوراطخالا م احتقالةيعادلا ةجاللا تداز يف ةعسولاو

 ظ مرسلا و رصبتلا لئاسو ىلع 00 ل رابكلا تإشعلا

 ١ بجيوابلا ةجاحلا ةَوَه ةعاحشلا ىوقتف راطوالا غولبل ةعاجشلا ىف مزححلاو

 .اباك كروءاىف كات نال هبنتف ةلجابو اهماع لوصملا ىف ىللبلا ةرئاد عيبسوت

 ههحدماف نرخ الا ةوادع كل بجوبالو نيقابلا ةريغ كيلا يلجيال اكءلسم
 الام ردف ىلع لك زيت ابوحصم كحدم نكيلو حدملا هيلع نوقحتسي اف

 مالا ا ا ناس الا وذ تاتسحرك لد نا حدقلا ىلا ليحتسي الث

 ' يفر مما نعاحفص برضت حا ريالا و سر فلاب للهم ب باق صلاخ نم

 ١ هب ىذقنو ءىثب محنالو حابقلا لئامفلا ىف هعوقو ىلع فسأ أنو اهلعاف لال

 . اورجو روءالا اوسرام نيذلا لضافالا ءاسؤرلا ءالؤه روضح الالقتسا

 ا كلاسملا هذه كولسىف مولثم تسلو كلذ نع ىلخ كلاف لزاونلاو عئاقولا
 : 35 | - مان مالا ىف مرواشو مارتحالاو بدالا عم مهطوق عمساف

 ' هيامتمام ك ا عيعاو مجل ١ عزفاو فراوعلاو فرا مار عضخاو

 ' ةةيودسإام ميج مهم تمد نم ىلا و رعت 00 ل

 . نمةلاتمادبأعمسنال وهبباطأ , ملام هلت سلاف هيئاصلارومالا نم

 ٍ 5 ,اسقلاوهشقانلاو ةوادعلاوةسفانملا عقويل همم ',رذل اذحا ومهمعدعبلابكتمه طش
 ليد 7 0

 4 .مهيلعدمتعاف مبعم تدم اذاو هداملا ءارمأو هداسلاءاسؤلا 20 وهند وكن»

 '؛ وع وسالو كشا 0 قلو مهلا نكراودامعالا 1

 اذن نأ ثءار وأ و١ تيظاحاو نيش 6 تاطللا ىف موفطالو

 ف 0-3 بفدداو قفر هياعف باعبر هيلع هي 0 86 ريص ةيم لصح مهم

 كدمقم مهفل هبلها هيف تدحو ناف بابسالاو ىواعدلا ىف هقدصاو باتملا



 يرو

 ا ن<“ 0 نأ جات لب لاخرلا لوك لم دواعم وه الو راصتنا

 الو هتاوجو بضنلا ةلوصب فوملا بلغيل لالتخالا اياوز ف لخدبو لّقنلا :

 هذه ىف وبف هتركف راضحتساو هِلّمَع روطحو هبلق ةودل هتاغ ىلع ردنقت

 1 الو ردكتو ركعت اعاو ريد الو لقي الو ر ,ن الو ركب ال ةلاملا ٠

 اظنتامزاي ال امههركفو هلقع ةيرح رسذيو ريدتب الو طاتخي لب ركفت الو

 0 ةعفتمو ناطوالا ةمدخ ىو هرمأ ريبدبو هودع ريمي ماو .هلاح

 دلاجلا ىركسسلا رفناا هعاحش 3 كلذ دنع ناك اذاذ ناوملا نيع اذهو .

 قافصت:مسيل ىلب دئاقلا ريمالا ةراما الو ىلءاكلا سرأ' ةءاطف هدنع سيلف

 نا اسيل فاو دونحلا داحا هلأسبالو ةحيحصلا رفنلا ةعاحش ةقيقح ةققملا

 راضختسا ىلع ةكرعاا يف ظفاحت نا هنابجاو نم يركسعلا رفنلا نال ةحبجرلا .

 براخم ىاف هلءذ عيجج ىف ةعاطال امزالم نوكي يتح ملطاو لادتعالاو هلقع

 تاملعتلاب لخاو رك اسعلا ماظن ردك ناوعلا برحلا ىف ةفزاجملل ضرعت

 ةراثماو هرطاخلاو ةفزاحملل ةودق ناكوزاديملا ةءوحىف ةيركسعلا ةكرطاو ٠

 قعوقولل بئاصلا لقملا راضحتسا هدم هما شيجلا ضرعو هراكملاو

 0 ودل اسومدقيو هدسافلا هعما اطمرت وب نم م لكحف بئاصملاو رطخلا دناكم

 ةافاكملا آل باقعلاو ءازجلا قحتسي 'ةماعلا ةحلصلاو لدعلا تايضتقم ىلع

 ريد نودب راخفلا للطت نا ىنباب رذحاف هماعلاو ةصاخلا ىأر ىلغ باوثلاو

 ةصرفلاب همانتغا رطل نا هيلع لوصحلا يف لثاسولا ب نق لف هدؤالو

 نانابئاصالا هبوص كمهس مرت الو ايئاخ ايمس هيلا كلرعس نكي الف هدبعتستل

 1 قفرلا ةينيم تماد امانمح لكلا بحاض#نانناالا ىف ةديحل !ةليسملا

2 

2 



 فز

 كرش ملو اهمانرا عم راطخالا مستقي لو كراعملا ىف و ضوألا هلاه اذا هضرع

 رفسلان م عنم اذا امث ديزأ هولي لس نا لادللاوأ برا ماس محتش و

 : د مملع هلو شوبملا دوق نأ ىجش الو لاز زيلاو برحلا 1000

 ِ تناك اذاذ 1 ل دول لع لإ ةددرتم هتعادش لادم

 5 / ةددرتم هناراك 5-3 2 نذل جوحأ ىهن 4 "امو يك 108 جات< ةيعرأا

 1 05 0 ىذل 2 : الو هئادعا ةئامث نمو فيحان 0 ى

 راطخجالا بان 0 هلضافلا دونحلا بولق يي هلسابلا ة رساحلاهتعاحشإو

 سانلا كيمري نا يم ريخ اذبف رابغلا عقنو برحلا ناديم ىف تم لب
 «:ضرعتلا نع كنودصي, نذلا نونهادملا امأو راخصلاو لذلاب كوفصيو نبملاب

 3 كيا 00 0000 3 00

 ا ' رخأتاو 1 تاحألا كاع 0 نا 0 ىتم مالملا ماهسل

 : ا 7تلطتل هعسلاو ءاخرإ كو نأ كل ىنش ال نكلو مادقالا نع

 اذا الا طابرالاو ةقلعلا ةدومُت تسيل ةعاجشلا ناف هعفنم نود راطخالا

 " نودب ىهذ الاو .طايتحالاو مزملا نازيمو لقعلا ساطسقت ةنوزوم تناك

 0 وا راما ا امتحا نع 0

 ا ا وسم ناو 1 نع ةرك رغتالوةلومأم ةقح ةحيذ جت الف

 ... '. س17 باكس اكول

 "كاع ال ىنلا ناسنالاف هنود اهؤامد نوكت نا سجف ةنونكم ةرهوج
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 امل سانلا عضو ىنلا كر رييدن ىف لصالا ىهو برا با هال ا ا

 هللا نا ىلاعت هلوق عم ابيجت اننفت اف اوننفتو ةصاخ بيبارت اف اوبروابتكا

 هنأ مولءملا نمو صوصرم نايش مهن اك افص هليبس يف نولئاقت نيذلا بحي ظ

 ةيلقلاب ىمسلا عرار الت ٠ مظنأ الو ه ملأ صوص م ءانن 5 : سيلا

 ةيمملارصم ْى ةديدع نينس 00 تددحت ىلا ةيءاظنلا هديا ف

 ةريدج مالسالا راد هب نوكت ام مظعأن م ة ةريخالا ةئدملا تاماظنلا هذبف

 رايدلا ىفابفيلأتو ا ءادنتقالا ءافنقاو ةيرصألا رايدلا اهلاخدا ىق لْضفلاَو

 ربك الادلحت ةسايرب امرئاد تعستاو تيوق“ ةيلعلاة.دمحلاةرضحلل ةيمالسالا
 ليللا وبدحلاب اهتكوش تيوق ناىلا ةعونتم لاكشأ تلكشن مث ليلطلا مس

 ليثالا دجلا بسك ىف ليصالا لصالا عبن عرف هناف ليعمسا رصم زيزع ١
 لخنلا امبانم ىفالا سرنتو : هخيشوالا ىطخلات بش لهو ١)

 م لاحم ىلعأ برملا نيدايم يف مل لاجر لاجسلل ىبرهناف 20

 لاجر نيبو يرق نيب ناتسش ٠ ىرّقلا ىنم هريغو لاجرلا ىن»
 لاظبالا لع.ابترفي ىتح . هدابجو هلام ةرثكلا ١

 (رخآ لاو )
 لاجتلا سرع ةسايسلا لطرمو <. راثلا ىلع طرا

 0 هذيمات روصنم ميكسحلا اهب ىصو ةيليثكت ةظع انه ر 0

 “ رم دح ىف ةمقاولا تناك ناو ةسان ويلا تايرمدلا ضعب ىلع هتساير نيح كاملت

 ءارما هه كلست نأ بجي ةحيحصلا ىناعملا نم ىنغم ال نا الا ةيلابخ اهناذ

 ادع بهذا ك جلتل روطنم لاق لوقنف ةحيجنلا مهنا رفس ىف دونملا ]

 سدت ءرملا ناف كلذل مالا جاتحا يتم كلابملاو فواخملا محتقاو ناك ٠
 ميمطا مسسل نين
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 مقل ةدابع ه2 شارل ١ ١ ةقراشا كين وهو ثمسلاو

 ' ىلع ىلإثلا مدعت كَ الآ كالامملا ماوق رفا فئيسلا نم لكب نأ ولو

 فيلا زاكن او فيسلا نءعفت للف ميلاقالا ساسن مالقالاب نال ب رقالوالا
 5 : 00 لاق 4م مفرأ

 )الو ومنا شب 7 11

 ١ ظ برعلا
  ماودلا ليوط اندم تريص يباودلا راصقلا اقايسأنا

 0 ماس تققونم لاومالا ماستفاو 2 ماح تقو نم لاوهالاماحتقاب
 .برملا تالا هنم دصقلا فيسلاب ةيرحلا نطاوأا ىف ريبعتلا نا مث

 ' عفادملاو ناوهالل سيف الاو اهرهشأ ناك ةمدقلا نامزالا ىف وهذا هندعو

 ١ لابنلاو 00 يرلا نم لوأ ىف عفادم الو مفاد نم + لاوهالا تقو ىف

 5 لاقنم لوق ىف

 تايفرشملا دحب اولاني ام اودعبذاو مهداعأ نم امم اولا

 : طق ىف كلمأ ماصخالل كلهأو مل لا ىنا ودعلا ىف امناف

 . ةوقلا اضياو تافهر.لل ةرهشلا] رت 1 هنا الا ةيربلا أ نيب ةيبرحلا تاعزانما

 1 ا 16 قال ىلا مق تح لاب يراامزلا عتق ف ا

 - ةوقلاز:الايبرلا ةوةلازا الا يرلا ولاا الالاف نو ءريسان أل عرمني>هن

 - ةوقنم «متمطتسا ام محلاودعاو يلامتمل وقىف ةروك دا ةوقلا ةوقلاب داراويمرلا

  لمتشم مطتسل ام ىلاعت هلوقو كودعو هللأ ودعدب نوبهر , ليخلا طابرن«و

 .ةفيرشلا هب ال ةليملاو ةلآلاو ةدعلا نم ربشبلا رودشم ىف زها لك لع



 4. ظ ظ

 ةيهاتملا وبأ لو اك الطاع لمج نأ هل ىلوالا
 الاخاخ كنيس ه2  ثيلح ا غصف

 الثع كتم انآ تلامس 3
 سبيل بدج ثويغو برح ثوب يبوف لاق هموت ىبارعا ( 0 0

 رعاشلا لو ماهساا ريغ انانمال لسر الو مالا ريغ دامتا مهفايسال

 روحتلاو بئارتلا ىلع لوجل  ادرقع تغيد هفوبس ناك

 ريمذلا ىف الا نرطغ اف 2 امومه تلء.ج هحامر رمسو
 ْ هام ن ناعم لارا

 هيراضم لاجرلا تامام ضعت ةراتو اروط فيلا ىب# تيب

 هيحاص انآ قنا هاضر ا ابحاص عورلا ىفداضرأ 2 د

 هيئاكر رعيس ام'تط اع. هل قالا ءالتلا رح

 ىورلا نا لاقو

 حاصفالاو بارعالا نم اممم انءامص لازإلا يداات كلا

 حاورالا مد نم انلسأ امم اهربجوةامكلا ثنج ابسارطأ

 حامرب اهفورح قوف طمنلاو مراودب اهروطس قوفلكشلاف

 هلوقيف ف سلا م,ضعب لضفف مكاو فيسلا نيب ليضفتلا ىف ءادالا عزان دقو

 تمللاو دجلا نيب ديلا هذح يف" شكلا نسا قدا ولا

 ب رلاو كلشلا ءالج نموتم 2ىقففئا>صلاد وسال ئافصلا ضي

 هلوقب فيسلا ىلع لقلا ليضفت ىلا ممضعب راشأو

 ميلا دئارف طيخ طخخلاو ماكلا دراوش لّمع بتكللا

 مظتنم لكح لصفو اهم  رثتم لك مظ طشلاب
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 ورم امتد ىدوأ دقفاديز ىئطوأ ل يخال تلقورمعتام اذا

 هل ناكدتف ةدشلا دنع ة دملا كاذ فيسلا فصو ىف هلوق 0 امو

 ف قرشا وهذا لكل هتينودن ترض ناكف ةناطمضا اليس قيس 5

 | ل, لاقءاسدصلا هل لاقيو ورمت ةماصمصي طنش نم لك ام لاقيَف برعلا ٠
 ١ ظ 50

 ! هيراضم هنن ل ورع فيسك دهشم موي ينناخ ام دج ام خأ

 ' هارتعا يعيش لاى لز ملو صاعلانب ديعسنب دلال ورمع هبهو

 ل زج ناورم دنع لز مف ماشحل لبزج لاع ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 ريلخاو فيسلاى ريما لسو هيلع هللا ىلص لاق هدخاف هبلط ىف ىسابعلا ىداحلا

 لءوءسلا لاق فيسلاب ريخلاو فيسلا عم
 ل1 لاك بلح انف للطاالو ...٠ هنن تتح ديس ادب تاعالمو

 ليسن ةابظلا ريغ ىلع تسيلو انسوفب ةابظلا دح ىلع ليس

7 
5 

 يورلانا لآقو

 فيسلاو مردلاك ءرملل هنفن ارضا أشرأ ١

 فيملا نم هيمح فيسااو هاا مردلا هل ىغَدي

 أ وأ كملا ]م حل

 لطب ىد.يفالا لمس. سيلو 2هرهوجم ىهزينأفيسلاةداعو

 ١ ضيلاب بالسالا م مهلع ان:, كلذ فصي هشيج عقوم لاقف مهحالسإ

 - فيلا ةيلحو عقاربلا تاوذ ضيبلا ىدبأ ىف رواسا اهيلح اوادجيل مطاوقلا
 ' داهإلا فناوم ىف لطع اداو ابلاجال هل ابراض هب نوكي فكي الا نسحال
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 دهشو مالسالا ىلا داعمأ دنرا م لسا ةروهشمنطاومو ةروك ذم فقاوم ٠
 نينمؤملا ريما نكو ةميس>لاوحاو ةميظعلامفا اهف هل ناكو سرفلا بورح

 ارمع قلخو انماخ ىذل هلل دا لاق هآر اذا ةنء هللا يضر باطملاا نار

 ىف لضفا حالسلا يأ ورماب هل لاقف اموي هلأسهناهنم هللا ىضر هنع (يورو)
 بيصيو*ىطامامامنم لاق ماهسلا ىف لوقتام لاق لأست اهسأ نمف لاق برالا

 وه لاق سرتلا ىف لوقتاف لاق كناخ ارو كوخا لاق رلا يف لوشن اف لاق ٠

 ةدشلا دنع ةدعلا كلذ لاق فيلا يف لوقت اف لاق رئاودلا رودن هيلءورادلا

 ىلع راع ىتتا هءاحصال لاتف رملا ىلع ةيسداقلا مدا لزت هنا ( ليقو ) ظ

 لتاقأ يدي 0 ينوعدجو روزجلا رزج رادعم معرسأ ٠ ا ناف رسملا اذه

 الينقي وعدو متأطبا ناو مون مئاق ناو موقلا ىنفرع دقو يهجو ءاقلت هب ٠

 نوعد مالع ديبز ىناب ضعبل مهضمب لات مولا ىلع لمك سمفنا مْ مهن

 هسرف نع ع رص دقو هيلا 0 ايح هنوكردت مك ننام هللاو ب >اص

 لقةسرف ترضي سراملاو ايكسمأت مجعلا نم لجر سرف لجربدخا دقو
 ورم هبكرف هسرف للجو هسفن رع هانكردا انآر الف كرت نأ ردقت .

 راعف ةءاشنن يمر لاقف كسسرف نبا لاتف يننودقفت هللاو متدكرو: وبا انا لاقو

 ىعرصف بشو
 كلم درجدرب همدق ناكيذلا وهو مسر ىلعةيسداقلاموي ل“ هنأ (ي هرب 3

 ليف ىلع مسر ناكو ورم هلبقتساف نيماسملا لاتق ىلع ةيسداقلا موي سرفلا

 حج رخ عم هيلع لوقا مو مش لا ف هوقرع مطعف لبفلاو رمع تبرضف

 نم ورمع ناكو مجملا تمزم .او مسر لتقف رابخد فلأ نوعبر ]هيف ناك

 سادرم نب ىنابملا لزيت هيفو نيدو ديلا ارح
٠ 



 ٠  8لطم ' »

0 
 اجش' ىتايمن

0 

 "7 بيلاو مراكلاو ىلاملا ليلس كلام نب سيق نب دنه ىنأ نبا انأ
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 ا 000 1 اعاد 0 هتؤر

 5 تايبال 1

 ا بركلا نمنابجلا سقت اس ةحانأ 02 نوار لها ل نلمأت

 |  ةعزالا تؤلم ةفولنا نم "هاك يح ضرألا هيلع تقاضو

 ” ذضبلا فهرألأو لدللا ىرهمسلا نم ةسدصنو هنح الح 1 1

 بنملاو فوجلاورهاظلاىوق فرطو فرم ةمالظلا يطعأ نأ ىل ىنأ
 برتلا ىلا نططح ال ىساورلا لابحلا 5 ل : حييت مزعو

 7 للعلا بلغت ىرذ ف فيرش ثيدو  هبيعا فا قا ين ضرعو

 | برضلاو نوءطلاب نكيمجأو نكل ىمتحاو نكنود لتاقا ناو

 3 مددتلا لطبلا سرافلاب هيام يلا 2 نيشم ىباللا قدص الف

 ُ قالخالا مراكمو ةعاجشلا ىف برعلا نابش لئاضف اذكم

 0 0 7 اذا اوجاع ف مهفويسو مهدوختو مادا

 7 55 براجتلالع 0 0 ةوق ف مهخ ويش 0 نا -

 5 ف برعلا نم موق «راشتسا 53 نيغسنتلا براق يذلا خبشلا نع ابرق

 00 3 لب كس كاري 0 0

 0 0 ياك 00 ا هاف ل 0

 ْ |. بوو دلسالاو يلج اذاسرفرم دودعم هبا كلذو هودع ىلع



 ع

 نارقلا هظفخ بدوا ىلا هتملسأ نيئتس سن هل تذ.ءاذا ىج ريحملا رحو

 غل نا اماف داو هناباو هموق رخافم ىف بغرو هاورف رعشلا هماحو هال

 سلو نيرعو نيرثه لك! فل ىلع هتلمح هقلخ لكو همظع دتشاو ملا

 مامطاو فيضلا ىرق يفذحاو ماليا ىلإتاث د نارك حالسلا

 لم انلزت نا قذناف هبيصت نأ نورعلا نم هيلع قفشأ ةلجو هيلع انأو ماعطلا
 ىلاعت هللاءاشو محلراثبلط ىف يملا نايتف جرن برعلا ءايحأ نيب لهانملا نم

 ىلا ف قد لو موقلا ع اذا تح جورخلا نع هتلغش كعو هتاصأ 3

 تملطىت> حابصلا رفسأو يللا ردأ نأالا وهام نوعداو نوم هريغ

 نود لاومالا اوزرحا ىتح ةهنهالا وه !ف ودملا عئالطو دايجلا ررغ انيلع .
 ىتح هب انضو هيلع انافشاربألا هنع 0 توملا نع ينلاس ؟ وهو ايلظا

 0 دسالا روث ام راثو هراثد ىر تاردخلا تزربو تاو.مالا تلع اذا ظ

 نءاتف موقلا ةاح قلو هديب هعر ذخأو هنرح ةمأل سبلو هسرف جارساب

 مواز نانسرتلا هوجو تف ضاق تف هل مدعنأ قلو ه يرف هنم ماندأ ش ظ

 زعهللا اوعدن نو توييلا موب لبقأف هيلع اولمك هءارو ددمال اريغص ادص

 قرف 0 تقاطع هت انف ا وولكجا ول دعا لو ممدم اذا ىتح ةمالسلاب هل لجو ظ

 مهسلا ق < مكقرمو قزمم لك, مهةزمو مهم رثكللقو مرج تاشو ل

 ا هودوكلهل وأ هب الا تعجر ال هللاوذ لاملا نع اولخ متادانو ٠

 اومفر دقو هياعولمحو نايتفلا هل تزيحتو ناسرفلا هوحن تلياعو نارفالا هيلا '

 نم لحفلا ردهب كرد وهو مهبلع بوف ةنعالاب هيلع اوفطعو ةنبنالا هيلا

 مل ىتح اهقزمالا ةبيتك الو اهمطح الا ةيحان ىلع لمال لعجو لبالاءارو .
 دنع مولا ربكف هب ىلقأو لالا قاس مث هسرف هباجت نمالا موقلا نم قب ٠
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 هللازا اوريصاو ؟حر بهذتو اولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا اوميطأو

 ةعاطلا اهنالاثىلاعتو هناحبس هرك ذ ةرثك اهناث تابثلا اهدحأ نراضلا :

 الو رصتلا ةف املع نس ةنلا هذبيفريصلا اهتساخةماكلا قاغنا اهبار

 ودق ىتح مالا نم ةمأ محل مهن مل ةباحتملا يف سنا ىوقلا هذه تمتجا
 1[ ةفضمو مدعي نميف تقرت الو دابعلاو دالبلا مهل تنادو ايندلا

 هيلا لآ ام ىلا مرمأ

 ' 1١ نإ لطفلا هاك ام ناتجسشلا رابخأ .نم اذغ رك دن نأ ساب الو
 ا” دا نشد ىف بلت ىانلع لز لاق فرطتنلا :بحاص هلقتو
 | 0١ >1 نشب يف رودأ نأ اننيف_اهعجأو اهتدسا نأ برغلا رابخأب اقوغشم
 ' هلسحى هلثم تياراماق مالغ دب هيج عرعر امايخ ءانف ىف ةفقاو ةأرع اذا

 ٠ هيلا نحن بذءمالكو ب طراسلب هباعتىهو موظنما بسلاكن اساؤذ هل هلامجو

 ' ابهجو قمت وهو ىب ىا اهنم عمسأ | رثك اون واقلا هل حاترنو عامسالا

 77تراز ام تنسحتس افاءاو> درال ركب ةيراج هب لمطار ءايحلا هيلع باغ دق

 اهملار ظنأ تدقوف مدل لع درف تااسو هنم توندفتعمس ام تيلحتساو

 نءىرأ اع عامسالاو عمسا امتراثكتسالا تلّقف كتجاحام ىرضحاب تلاقف

 . نم نس>| وهام هربخنم كيلا تقسْنش ناىرذحاب تلاقف مالغلا اذه

 "دك شنيلاو رسع قزرلاو هتلمح تلاقف هللا كنمحرب تّدش دق تلف هرظنم
 تعض 8 نأ لجو نع هللا ءالو سيكا ةعسو هل تيطم ىتح افيفخ المح

 ا” لل لسنا ىح هوب لك راس نأ.الا وهام كتروف اوساتلخ ١
 س1 ايف نياك نيلوح هتءضرأ مث ىنغأو ىف نك اع قزرلا نم باو يطعأو

 ءانثبا درب هبقأ دسأ لبش هناك ىبر فدي أشار فيلا دهملاقرخ نم هتاقت عاضرلا



 نب دلاخ نم مجشأ مالسالا ىفالو ةيلهاجلا يف نكي مو مهنع هللا 0 آ
 6 مز ا هللا فرس ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هاب هتعاحشلو ديلولا 0

 مجشأن م ناورمنب كاللا دبعل لو هشارف ىلع تامو مالسا يف الو ةيلهاج 3

 لوس ىذلا ىماسلا سادرم نب سابعلا لاف سانلا ٠

 اهاوس مأ امف نراك قتحأ ىلانأ ال ةسييتكلا ىلع دشأ 7 1

 لوق ثيح مطملا نب سيقو ٠
 7 اهءاق كرا سفن م ادقاب 0 ناوملا تلا ف نأ 0

 .ةياينو, لطب سراف ىلجسلا ىديع نب مساقلا فلد ونأ ةعاجشلاب رهبشا نميف

 0 اممعطق فيدر هءاروو سراف ىلع لمح هريغ ىف قرش ال عماج ميدي ”ىعاش

 رك ديو حاطنلانب ركب لوقت هيفو هبورح ضعب يف كلذ ناكو هر ىف اظنناف 3

 1 اليدنق همامأ تلخ لاتخحي 2 يخنولا موي مساق كل ادب اذاو 2

 ْ اللدبنم هفكب دومملاتلخ فهتنلو درا ثا 0

 اليم هبدب ىف ابيثك تداع اهضريل ةرخص لوانت اذاو .
 الياك مارت الو ءاقللا موي ةنعطب نيسراف مظنبو اولق ٠

 اليم 00 اذااليم : ؟كلانق مه ناكل اد

 دل فاد ينأ مالك نمو

 حادقالا ىلع افنكمنم لظنو  امنم تيب نزأ ةءورلا سيل
 1 ةييرك مويل .اوقلخ امنا متلو اجرا ام *«

 00 5 أم ءاءش :اةسم نيدهاجلا ةداع لاو دا ىلإ دشرأ دقو

 ىلاعت هلوق يف ةعوم ىهو اهددع 28 تلق ناو ترصن الا طق ةئف يف 1



 ةعاجش ميك

 ةباحصلا

 2 ةلاثلاءال مم وع هلأ ثمعن ام هيلا ثعبسسل سراف نال | 1| يال للطب رصم رماح

3 

 لماما ةعادشلا وهو بلتلا تاع ىف هلك ريا رضا ءاكذلا ( لو ):

 -ق برضو 0 ا نتا ةاو ةعاحش دنجلا

 | ةاقأ عقو نف هباخ أ بولق ىوقو مدو مهيب لوحو موهلا هوجو

 نأ لق ىح اما ودملا نيا ع هامح هسرف هءابك نمو هلمح فقو نمو

 . ىف مركلا مرك أ نمو نيالا ءارو نم رفغتسللك ناقل ءارو نم تاق

 ا مرحلا نع عافدلا ةعاجشلا

 املا ةوق هنع هللا در ىدملا ركب نذل عيبا رع دعو

 . ةدشلاب اموسوم هنع هللا ىضر رمع ناكو ةبمركلا :رطاوملا ىف ربصلاو نب

 لع بو هنن عمجيو ىرسلا هسرف نذأ لع ىلا هدب 000 7

 ع 0 عامي

 9 ل ممطلا دنع نولقتو عقلا دنع 00 0 هيلع
 0 َن داع راصن اللا 0 0 الإ 00 هللأ 0 7

 د 0 دجو َى>
 قبح نوقنملا لاف + ا

 3 : دوس ا نب دادقملاو ةفالح نب ةحراخ هبا-صلا

 ا | وهو اع هللا يكر ب دياكلا نا رمع ىلا صاعلا نس رك
3 0 
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 مادقالل كلذب ىمس مادقلا اهيناث همزعو ةناكهال كاطع ع ماملا نامجشللا ٠

 لطبلا اهعبارةدشلاو ةءاراىهو ةلاسلا ع 27 م لسابلا امملاث م ادحالا 5 2

 ةروعإ ديدنصلا انتماخنإ ءدعشلا هعادش ءىطيو ا لطب ىذلا فل

 مواعم ةمواشإ ال يذلا

 تابثلاو مادقالا مضوم ىف مادقالا اهنركتو اهربظمو ةءاجشلا مك و

 'اولاقو ةعادشلاب لم كلذ دضولاوزلا مه ع لاوزلاو تابثلا م ف ش

 بعص ارمارضا كحتسا ناو اهمارسضا دمج احلوا تكرادب نارانلاك برحلا

 (معزو) كب ىشعتس نأ لبق ودعلاب ىدغتت نأ ىثبأب مهوق ىنعم الدو اهداما ٠

 حيبحصلاو عاجش يخس لك ناو ةعاجشلا لياد مركلاو ءاخسلا نا مهضعب ٠١

 عاجشلا داوملامهنف لاوحأ ةءبرأ ىلع مدآ ونب لب درطم ريغ ىبلغأ كلذ نا |

 .مهلذأ وهو نابجلا ليخبلا ممنمو ةبترم مالعأ وهو هسفنو هلامي دوسحب |
 م هسفنب نضيو هلاع دوحب نابجلا داوملا مهنمو ةمذم مرثكاو 1

 ءاشي نأ ءاشي امان بيع هنلا: نم تهاوم قالخألاو كلذ دشب ل | |
 و .اذكو ابلاغ مزالتن ةلضافلا قالخالا امناو ديرب ام ىلع هقلخ لبجيو ٠
 ةعيدلا ا

 هسا ين تان ْ

 عزف دق الق سانلا عجم اا سانلا لججأ ملسو هيلع ْ ]
 هللا لص هللالوسر ماَماَف توصلا ىلإق نرئاث سائلا قلطناف ةليا ةنسدملا لهأ 1

 ةحلط ىبال سرؤ ىلع ربا ربسو توصلا ىلا مهقيس دق امجار لسو هلع ِ

 ن ذارمع (لاقو) اوعارن نل اوعارب نل لو وهو هقنع ىف فيسلاو ىرع 1

 ببرصلا نم لوأناكاالا ةبيتك رلسو يلد هللا ص 3 لوسر يتاام نيصح ا

 ا لطم »

 لأ ىككص هياوك

0 1 

 ابلق "سائلا
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 0 راالا عاطل كس ىازاب .- هيارقأ ىف 1 اعرو

 ' اك ف لكك ملاهدف نمو ا 1انلا داع ره ةعاحشلا نأ ارو
 0 110177 هل هلق رص دكا و 0 اع مدقم ىارلا نا الا

 ' 11 ا للرالا اهي كلعال ةنينزيمبس تسلجول ا هلا تكف اهحتشي
 ِ نررخا 1 ىلا تسب مث مهعدخو مهضعبل ثعبف مهد را 10 ءادعالل

 ةملقلا اوملس مث اوب راحو اوعزانتف كلذ دضب

 ا هدابع دفاع نفعا انك عا ا فرعو

 ا -ةو) ةفاتملارومالا ىلع مادقالاب ردصلا ةعس ىه اًضيأ اهفيرعت يف لبقو

 لاقو * ةيح لتق ىف ولو ةعاجشلا بحب هللا ل ل هيو ل 5

 ْ دش) ىذلا سرافلاف لظَو عاجشو سراف ةنالث لاجرلا براحتلا لهأ ضعب

 ظ ليفطلا نين ماع لاق اودش اذا

 كو ملك ىف روبشلا اهسرافو .... سماع ديس نبا تنك ناو ىناو

 ادا ا ومس نأ هلا أ ةارو نع صاع ىتاقوساف

 ةئسالا نعالم فورآللا كلام نب ضاع ىخأ نبا وهو ىلع ىلاب ىنكيو

 ١ 00 نا ليفطلا نب ماع دارمو مثرابكو نيروهشملا برعلا ناسرف دحأ

 1 قمم حلو رخآ سعال لبإ ةدايسلا هيب نم هتنارو لجال اديس هلعج لا

 هلوقب ىنعملا

 دودحو ا نكت ايسالا اذا بار راغب دوس م دوسإ

 دوس 2م دوتسنا ام صال سوف لاق م 31 عمسسلا م

 ا لطبلاو كلذ ىلا هيعاد بيجلاو زاربلا ىلا يعادلا عاجشلا اماو

 ارم لوأنوامجيوةعاجش هلك كلذ ىف برعلاو أولو اذا موقلا روراغل
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 ناوربتخ نأ لبق ملو ب رج ذأل بق حدمعو ردشي نأ لبق عطش ركش نأ 3

 رعاشلا لاق ةمالسلا ىناجو ةمادنلا بالا ادحأ ةفصلا هذه بحصت

 ثروه هب بمص لكو يجريام حاتفم ريس 01
 التامه ليقم رابطصاب لي اميرو

 نوزملا .ركمأ اعرف  قايللا تلا لو
 نم نارقلاب لجمت الو هتمال املمت ةلجسلانع هينن نبت ف كاس ل

 + تضاوتما اذاف مرَداَو نات ءايكملا نسب لافو هيو كلا 2 نأ لف
 شويملا ريبدتلحاص, ىذلا وهف ةعاجشلاو مزمل لجرلا ىف عمتجا اذاف م زعاف ا

 هل مي انملجرلاف 2 الولجر فصنولجرساتلاو وراس افما 1

 تود نيفصولادحأب درفنا ىذلاوه لجرلا فصنو ةعاجشو ىأر ةءاصا 1

 ظ نيفصولا نم يرع نموه ءىشثال يذلاو رخآلا |

 نبدلاو نطولاراصن امنيذلادبدهاجما ةازفلا يلاعت وهن احبس هللا فصودقو :

 امنص هليبسىف نولتاق, نيذلا بحي هّللاذا لاقف صوصملاب مهقح ىف فصوب
 فوتحلا مط ةداهشلاب قاذ مم« نمل ةنملا دعأ دقو صوصرم ناي م 1

 كسحو فؤيسلا لالظ حم ةلئطا نا لسو هيلع هللا ىلص لوق ىلبادب ٠

 مهمر دنع ءايحا لب اناوما هللا ليبس يف اولتق لا نبسحت الو ىلاعت هلوق

 نسحو ةيركسعلا ت تاكرلا ملمت ىلع نآلا تبرطا ف زاكمو هب .الاذوتزرب .

 لاقو ةعدخ برحلا سو هيلع هللا لصلاق را اهريخو ةعاجشلاو ىأرلا 3

 ينل
 ىلاثا ليشا رعو لوازم نا 0 نبق ارا 1

 ناكم ليدايملا ضرما ةرض فل اسس اعلا
 نك ,' 1

 2 م



 ل

 "فرع نم نيمزالبا مزحأف زجاعو تامزاح سانلا ءاكملا ( لاق )

 . لمعوهاقلت مالا هب لزن اذانم هدعب مزاملاو هنم سرتحاف هعوقو لبقرمالا
 عيطب الو اديشر رأي ال كلذ نيب درت نم زجاعلاو هنم جرخي ىتح ةليملا

 . مدقتلا كرت لاقيو لست ركشو منت انا لاقيو ةاجنلا هتوفت ىتح ادشرم

 | سيكلا رجاتلاكنكهللاقف هتيرس دّئاق كلم ( ىصوأو ) مدنتلانم نسحأ
 ادم تح ةمينغلا بلطنالو هلا ارامل لاو را احر دجو نرا

 ظ " كلع كودع لاشحا نم 1 دشأ كودع ىلع كلايتحا نك نو ةيلانلا

 - نافاهسم برحلا هجو فرعتىتح كنودب تّقثو ناوبرح ىف بشن: اللاعب
 ١) ]280 سلتخاو امل ةردم ةليط ا ليبس تدجو اذان وكت ام ىوقأ سفنلا

 " ودعروملاو ةعاجشلا مامز زرحتلا ناف بارغلاناريط هنم رطو ٍيئذلاةسلخ
 1 ا

 ” لوأ ءاغشلا ن هءالقعلا ةرواشم براحلا ىلع 00 : بجي امو

 1 براقو نيناملا لعىبرأ دق اخيش اونأ برعلان م اموق ل

 "" ىنننو راثلا هه كردت اهب انيلع رشأف انحرس قاتسا انودع نا اولاتق نيمستلا

 اورواش نكلو ىتعزع ماربأ ضقنو يتمم خيسن ىوق فعض نا لاق راعلا

 - قوام ربولانال نابملا ناف مزملا ىلوأ نم ءانبملاو مزعلاىوذ نم ءاعجشلا .

 7 دعب ةجيتن نييأرلا نم وصلخ مث كرك ذ ديشيام ولأيال عاجشلاو مكحهم
 ” اذن أناك اذه لع ىأ رلاوحت اذاف نامجشلا روهنو نابملا صقتن ةفرعم

 3 ١ غرا ىف ليحتلا كالمو بضاقلا ماسملاو بئاصلا مهسلا نم مودع ىلع

 0: وكت 0 ءايتملا (لت | قرع ا هلا ل داقأم الإ
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 ثلأثلا لصفلا , 230 0
 نيدهاجلا ةازغلا ةقبط ىف ْ ٠

 داهملا لهأ ةوبنلا ةجردنم ةجرد سانلا برقأ ناراسو هماع تايلصلا ٠ ظ

 ىلع اودهاؤ داهلا لهأ امأو ءاينالا لاق اماو واقف مللا لهأ امأ ملا لهأو ْ

 لوسرا ل لاقق لسو هيلع هلا ىلص ىننلا لجر ( لأسو ) ءاينالا ب هب تءاجام ٠

 ءابر لتاقو ةعاحش لئاقو ةيمح لتاقب لجرلا ناف لضفأ داهجلا ىأ هلا

 نوكتل لتاق نم لاقف هللا ليبهب ىف كلذ ياف ايندلا ضرعءانتنا لتاقيو .
 دهاجو زاغ يكل ةارم ثيد/ ا اذهو هللا ليبس وبن اسلا لإ

 ةيمحلل براح نم امأ باوثلا قحتسي ىتح لجو زع هلل هداهج نوكي ثيحب ٍْ
 ةيراحملا نا مثاي زاغ نوكي الف بابسالا هذه نم ببسل وأ ايندلا بطل وأ ١
 يناثلا برملا لهأو نيكرشملا ةبراحم لوالا عضاوم ةتس ىف الاز وجمال |

 ' ةاغبلا ةبراحم عبارلانيدرملا ةبراح ث ه0 قئالخا رش مهمال نيدحلملا ةيراحم ٠

 مهم صتقيل نيلئاقلا ةبراخ سداسلا قيرطلا عاطق ةبراح سماكلا ٠

 . ل لوب وس ءاقل نم ظنت نأو هسفنب ميظعلا برحلا ىلوتب نأ كلل ةماهش نمو 20
 0 ليق مك هسفن ةمالسل هدالب ىف ودعلا .

 ْ اميداوب لاح لغ رمال نأ .اراجو لس شا 000

 ظ عق يف دهجيو مجر احرف هنكمب اع ودعلا كلا فوخت نأ ىنيشو

 ءاطعلا لزجأ ودعلا هرضح اذاو ةليسو مهنأ ةليملاف ةديكملاو ةلملاب ودعلا

 لاتتا مهحاورأنوعيدب اذهيف مهمولق رسكس الئلومل ديعاولاب ىفوو ركسعلل .
 ندلاو نطولا ةامح مال مودع 1
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 لهأ دنع ربتعت ينلا ةمذلا ةيرح ىلع ملكا دنع ةمدقلا يف كذب قلعتب ام
 |. مجاريظ وعلا ءافون قاعس ام اذه دعب يف "هلا تلاثلا لصفلا يفو 3

 أ يكب نإ سجرج نوبة كلذ بسان ام ( ينام
 | لا رفاس امل بهذلا ىناتستورب وه ىذلا 0

 يحاص ىواسرفلا سيسقلا تولزف ةرايزا تهذ ةحايسلل اسنارف ةكسلم
 كيلا كلا لآ اذا هلوَش هاصوأ كادت ةحايس اهنم ىتلا ةريثكلا فيلآتلا

 | مدئاقع ليدب الو مههذم رييغت ىلع ةيقيلوتاقلا كتيعر ربجت ال ريمالا اهأ
  ةيرحلا ةفص هنم عزمرو بلقلا لع نطاست» نأ ميطتسي ناطلس ال هناف ةيئيدلا
 هه ايمطق اناهرب ديفن ال ةبضانلا ةيربجلا ةكوشلاو ةيسملا ناوفنعلا ةوقف

 الا نيدلا ىلع ءاركأالا جنني الف باقلا امللا نئمطي ةجح نوكت الو ةديقملا ظ

 ىهنا نطابلا ىف ام فالخ رابظاو قافتلا ء با ذأ
ْ 

 ] . اودارأو نايدالا اياضقف اولخادتو مهنيدل اوبصعت اذا كولملا نار اذهنمو ضحم نا
 ايف بعت
 ٍ زودبعتسإو قافنلا ىلع مماعاير نولمح اعاف محل نيفلاخ لا مثاياعر دئامع بلق 0 ١
 .لنرطابلا قفاوي الف هنم ةيرملا نوعزتيو هنديّمع ليدي ىلع هوهرت 2 1--

 . ةيمح درحم الا دعب. ال هريغ رارمضال هندل ناسنالا بصعت نضيف فقل لا 6

 1 بوبحلا وهف ايلعلا يه هللا ةلكنوكتل ندا ةءاح ثيشتلا امأو
 . ءالعا هنم دصقلا ناك اذا ققحاعا ودعلا عمقل حبحملا داهلا ناككلذلو

 . قاقرتساو ةمينغلا ةزايل ال نيماسملا ةرصنو ندا زازعاو لجو رع هللا ةلك.

 كلذ لعافق ايندلا بلاطو تيصلا ليصحو ةعاجشلا مسا تايتك او ديلا
 ثلاثلا لصفلا يف هفرعتس اكدهاجع سيلو ىلاط وأ رجا

 0 هي 22

 ..ةشصس(يش د د ضي تت فمسحتسل
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 نول 0 ةمدقم هموقو ةلبح لم تسالابع

 تالا 6 ا مضناو درا مث ملسأ دق ةلبج تاكو ٠ ٠

 د يف سات ف ىوسل نا دارأ ثيح هنع ىلاعت هللا

 هد مالسالا برح ىف هب ردص نيح لقره لاف ةلبج ابمطل ةمطل ٠
 سنجلا بلدي ال يأ ب رملا الا برتلا بلش ال نسر سلا 0

 مهترشاعمو مهتلماعمو باتكسلا لهأ ةطلاخم زاوج يف كش الف
 ظ 00 اباو

 لهاا اع ريتبلا ةيالوو لسملل ةي ةياتكلا لج كلذ برق امموندلايف ةالاولا روظحما

 > , مم رشاعمو هك نو هلوتل هيلو نم لإ

 0 00 لبق هياحرو هيشصن 0 1 , هيلع ا ل ل ترحب ؟

 ىدر نافع نب 0 نرونلا وذ ندشاراا اناا“ » نم تايباتكسلاب جد

 نسحو كلذ كعب ياسا نك ةباثك ةعارشت 0 1 ةنع يلاعت هللا

 ا ةمااسلو
 ٌْ دوهعلا ىلع ةسسؤم مهنيدب باتكتلا لهأ نيدن ةصخرف ةلجلابو

 فدعلا 3 د نكلا طفح 2 لكو ناس حوتملا 1 مولع ةذوخاملا

 علا هدّمس "نم همزبلب دهملا نا ةداملا فو لاه هوه انا 1
 فنامد السلاو ةالصلا هيلع هيبنل يلاعت لاق هب ءافولا بجي اذهف رايتخالاو

 ثكم اها تكب ن نف مهمدبأ قوف هللا دب هللا نوعياب امنا كبومياس نذلا

 ضب ركذ دقو اظن رج ةيورسف هضاهيلط نضال دا ظ
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 ةمالعلا لاق كلذ هركب وأ هيف مكحلا هماز راو هتبس ىف ىدوم بلط نم

 لسسلا نا 0 نا الام هيأ يدنعو ىطاسبلا ةاضقلا ىضاق

 شيعت, سانلا ضعب نا انل ىكح دقو لاق اررض دصقب لو كلذ ىلا رطضا

 امرو يدوم اهنف باطيو ةقرو هيلا ممدبو ةاضَملا ضعب ىلا بهديف كلدب

 ١ ىلا هجوت تبسلا موب ناك اذاو ةفلتخم ةاضق نم ثالث 11

 6 بلل 1 1

 5 ا

 * برع نم هعم غ !

0 3 

 | هعسإ الف عرشلا ىلا كتبلط لوقو هرس ىلع هعلطأ دق لوسر هعمو دوهلا

 | لاق مب نبدلا ردب خنيشلا مالك يعتنا مويلا كلذ ىف كرتلا ياام ناالا

 الو نيملسملل عماجلا وهو مظعملا لحل ىف نوكي نيببلا ظيلغت رخآ لحب ىف
 ةعببلا ىف يدورللا فلحيف مظعب تتيح لسا ريغ فاحنو مب هلاقب رك

 5 مامالا دعو ىهَن أ رانلا تب قو ا اريج فلحنو

 دنع نوفلح اناو مهادابع تو يف نواح ال نامنلا ةفيتح ىأ مظعالا

 - نيدلاردب خيشلالاةمدقتعم ةندلا ماعكلاممامالا بهذميعار دّقف ىضاقلا

 ١ اراديعذلا ينباذاةنادحلا ءىراقىننخلارمعنيدلاجارسنيشلالاقرخآ لح ىفاضيإأ

 " نم نك لههناريج لع ف رشت كيبابشو تاقاطاحللمجونيماسملارودنيب ةيلاع
 امتاومحلزاج نيملسملل زاجامو نيملسملاكتالماعملايفةمذلا لهأ لوب باجاف كلذ
 | ىه اده ءاوه و ءوص عنم نم هراجج ررض ل صح اذا هاني ةيلعت نم يذلا عنع

 | اهيئان وأمامالل وهصن ام ةفحتلا ىف يووتلا مامالا لاقو ىهتنا بهذملا ىهاظ

 ناب ممنايخ نمؤ ود : نا طرش ودعلا ىلع د ةمذلا لح ةناعتسالا

 ولو مهلا جايتحالا مهب ةناعالا زاوح ىن ىف طرتشيو انيف نيف مهيأر ندح فرع

 مهقير فت وأ هدارفا نحل امر مم نادل لعفت و انتلمل لاتق وأ 3 همدخ وح

 رد ملا تنم مل لاه صو ين للا
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 دوةعو هتادأب هلريشمو اذا لا ىف هنن أد اوعو هنلم دعاوق ىلع مهيأ يملاو !
 اضرلاىلا امف رقتفي امو قالطالا ىلع اهيف دنع ربتميامصاوخو ةحيكنالا

 ميرحتلا هسياع هنبد كح هدنع بجوأ اهفو قالطالاو دّمملا ىف نيبناجلا نم

 رابخالا نم رئاوتلا رابحالا هيف صن امو ميكحتلا ىلا دايقتالا هيلع بجوأو
 يف لمعلاو مهنلم لهأ دبعت ناكمو مهلبق ةبجىلا سدّملا تيب هامات هجوتلاو .

 ىنلا كلذ لمف هنا تنن اذا هعم فوقولاو ماكلا دوم هعرش امب هلك اذه
 0 .١الو لارج ريغ نع هللا لراام لعل روتلا دودح ةناقاو ميركللا

 دّتملا هيلع اودشو دهعلا هيلع اوطعأ ام عابتاو فيرصت الو ليوا ةفلكلل |

 ءايس الا هب 2 ناك انو مءامد هب اوقوو مومامذ هن 4 اوشا

 عم اذه لك نويناربملا نع ربعيو مهن نويبداب 3و نوسابرلاو

 ةياقوورايدلاهذهىف ورقأنذلاةمذلا لهأ نم محلاثمأ كح نممحل سيئرلا مازلا .

 مالسالاةلم ىلا زاعذالابمهسؤر دم راسل عوض4لاب فاصنالا مريت

 ةضقانملا ىضتمي اع صهاظنلا مدعو مالستسالا و دايقن الا مات ةمذلا راعش ظفحو

 رابحالا نمهتلم لهأ تاّقبط بيرن سيئرلا اذه ىلعو ةضراعملا همم مهفيو
 هجرك سب بعمل آ*آأ101011آآ1 1١

 هل كاذكو ميقافتا ةلك هنع جر الام ىلعو مهقاقحتساردق ىلع مهنود نميف ٠

 نم مهدبأب ةرقتسلا ن آلا ىلا ةرمتسملا دوهللا سئانك ميج ىف ثيدحلا '

 فاس ام ىلع ممريرّمتو نامزلا لوطب هدمب دك أت ام مث ةمذلا دهع دمع نيح /

 ةيمالسالا ةلودلا ةعاطاو هللا يوةتوةءافك اذه ىفو ةمالا هذهف اس هيلع ٠

 ةميملا رومالا نبأ

 ىجسملاهءاتك ىف ىكلاملا ىسلربلا نمحرلا دبع نب نيدلا ردب خيشلا لاق 20

 مسملا نكت زوحيلهنوبو رقلا فاتخاةلئسم اضل ماكحأ ىف يضترملا لوقلاب .



0 : 0 

 هبأدف عارصم ىلع عارصم ديزب ال هناذ نايواستمو عابنالا ىف ءاوس اهنا
 . مدقيلف ليلق هناف ايندلا عاتمنم رثكتسيالناو ليج لكي قالخالا نم قاتلا

 وهو ماكحال اديس لاقي اك مماطلا اف تبلا لصفللا لبقهيلا نيك اختل انيب ةم اصلا

 . رودص فظنياومالسالا نيد ءارغلا ةيدمحلاهيف فلاخي و ىجيسلا هن دّةدعأق

 . هتعاج سأر وهو ماسجالان م ةيدومعملا ءامهفظنم اع عنقالو لغلانم هناوخا

 نوكيإم هناف هبرقب ىوسيعلامام عطتقبوأةحبرمةرا<تهلذنخالف عبندل لكلاو

 نيعتيف ىلالقلاو رمع لكو تاراددلا كلذكو هحنذ اعاو حمذملا ىلا هيرق دق

 0 ا اعدعا هاا دبجتو صأ لك اهف - ةيلع
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 ال تاوهشلا نع ففعتلاوا 0 هذه ف و لقتل 44 هذه

 7 تاعامللا رم نيقولاعل ملا عم قبب دوميال اهلا لخد اذا مرثك أ نا يتح

 3 ةدصرم مارملا نع ةهزبم ةولخ لب لال ةديصم اهب نم 0

 نرع ماكي الو بيري نم هيلع نيمداقلا ءابرغلا نم اهلا ىوانال لالحلا

 منعم هلعلام بنجتيلو بيرقوأ ديعب نم هيلع درو رمأ لكشم ةموكملا
 : اذا تح ةشدحلا ءاقات نم 1 قوتيلو بون. باجالا فرطنم بهاذملا

 ١ هرقل ترثك ناو نادوسلا ددوس ةداف توبملا سانيا مشي الف ردق

 أرنا ام روما مىوقتلاو هرّضبم راهنلا ةنآو ةملظم ليللا ةنآ لعج يللاعت هلل

 / يفو حيتص هجو ىلع ' لل كاف ةليفلا ىف ةنلاغو [ئفا وماكو ةلم لك

 1 هلوسرو هللأ امر ىوقتلابو حرصتلا نع ىتني ام هياتكتلا

 أ يذلامرسرسل نمؤملاو هلق ىلع هتفئاطل طب اضلا وهف دوهلا سير امأو

 'هعامتسإب ميل مو هاج مب هيل مانا بندا ميكا هيف اونمؤي م
0 

0] 
 ص 7 1

0 
 ا 1



 5 ظ ا
 يتلا مجرتسا اذا مر الو رفظ

 هءاتك عفارو دحأ هداج اذا:ىلاعت ها هر ءارثإلا نعلق لل

 يذلا ناف موريغتال اوعبشو اودخادق الزم لاذ هءأب ىف نذلا نرشابلاو ٠

 فاي امو لعدم موحرملا نعاضر | كلذزح رهو اناغو نوك مدع ينجي |

 5 00 0 ِ: 0 كول

 هاذا رن الولف |

 هد وعما

 ف 00 ولاكبجواف ىندري ع 4 مآ كك ا

 فرم[ ك فل اذه ملا هاو 0 يف تقدص دق كناك

 انلبق سانلا ىفسانلا لبق ناكدقو
 فصننو لوقأام يردت كباف هتنصدتى للام لرككلا

 ءبلمو 0 فرصم لوقللو ليوأ” لوقف ةتاق يلا حصالوق ناك اف
 0 اوفرسمو موق ةاروتلا لديدقف لزيم هللا نم لوق هنا سهو.

 فقومو مهل ظع موب اسنل نوكي انعيجتناو ىثاولاو انا اهو

 ( وك رابحا ءاسؤر ىف هر ذ ىئبش امث ةمتتلاب لصفلا اذه بيقعت ا « لطم »

 اماف ةكراطبلاو نسا ريعلا ءاسؤ رقم وأ ومس رذوأهيفز 0 ةمذلا لها

 قى دما أَم مهلع كاجلاو هتلم لها 0 وهف ةبقاعيلا قيرطب

 ام مهني جملا كيكو ليلحتلاو م.رحتلا ف مهعج رم هيلاو هندم

 ةحماسلا ىلع ةينبم هتعرشو ليخن الا ىف حسم و ةاروتلا ىف لزنا

 هسفنل بدؤموهولافتحالاوثارتك الام دعو ئذالا لع ربصلاو لاّييحالاو ْ

 ( همور يب ) يأ بالا يسف هير يلا لخدملا قو بادآآلا هذه. :لوألا ىف
 ٠١ ش

 هاا



 2 8 تل
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 عانرلا نم لوق لبق ال ن حف هللا دئعام ام درب ل ةحيصل هذه 00

 اا هيا نووالق ن ٠ دمج رصاذلا كلللا ناطللا مايا ىف قفنا محو هللا

  نردلا ءالعريمالاىلا حا أتفملا بتاك نيردلا جان ةثامعيسو نب رشعو ناك ة ةئس ف

 ةلجمبف مزتلاو حيبقلكب اسانا هدنع رك ذو ارزو ناك امل ىلاجلا ىاطلغم

 0 ىلا ىلاغا لخدف مهفئاظو مهم تذخاو اوردوص اذا سهذلا نم

 لاقو همالك عم هرضحتسا يف ىل هرضحا لاقف فتاكلا هلاقام هل يكح 4

 : اج عن ل داهم لاو الا وده نماسش فرغ ة رهالا ف دحأ, لع كل له هل

 "للارض اذاو هيلا ع ا لطروتساو كاع انما ريزولل لاكف مدعو

 ةعاجبتاكلا 1113و هدلع نم اجرقن مج ىنفرع مارك ذ نيلا الوم لك
 امه هفر هفرعو ناطلسلا ىلا ا لخدو دحا مهنمقب ل نا ىلا مر وهو

 .ةرهاقلا فرم .ادحاعدب الو عيبا زوج و, ةفانلا هده قنا جرخا لاقق

 0 نيعيجا مافنف سائلا ن وعفارب سيحانم ءالؤه ناف

 1 ىه نمل لاتف نينمؤاريما اب ةحيصن كل ىدنع ىدهملل لجر لاقو

 اع ىاسلا سبا لة نينءوما ريما اي كل لاق كلسفنل ما نيماس || ةماعل مأ

 / نوك أ 0 ا الو هتاعس لباق نم الاح حبقأ الو ةرَوغ

 الأ 9 كودع كل فاعن الف اودع وا كظيغ ىشن الف ةمعن دساح

 : 3 للطن هللا ىضر هيفاع : الأ حصأت 5 6 ل لاف يللا ع

 تشك مل رتتسا نمو بواقلا انل سيلو 0 انل اعاف حالص هيف

 ع !مااتلا كرا يبا نيرع اناقأ اطخأ نمو هتون انياط انادان نمو

 ةملاسلا عم اهم رثكأ وفلل عم ةمالسلاو هبوقملاب هنم غلبأ حفصلاب

 00 ا يع ازا فلس 8 لا زا يب ال برات



 م
 للهز ةي الاةنن نرفع نمرتك انمارمف تلقا 1

 لوعأف هدد ىف ناكذِس حدق هلوانو سا سلجا هل ل ف قيذص باتع وأ أ
 ءىشل ءاللا تريغ أم نينمّملا ذا | هللأو لاقو ا دعلا ك2 و

 هللاو ال لاتف تِيَلا وأ ركلا ذه كءرت كلمل لاتف هللاحت ف تاتا

 لاقؤ هدب نم حدقلا نومأسلا ذخأف كلذ نم ايش فرعأال نينمؤلا ريمأإ
 ىف قداص كنا تذلظ دماو كّمنع تبرضل اده نم ايش ترش ول هللاواما

 مالسالا نم ةءاربلاب هلوق ىف أدب لجر ءاضقلا يلوتبال نكلو هلككلوق

 يناكمتمرح اهناكم لعجو ةملكلاهذه رينف ةيولعرضأو كازنم ىلا فرصنا
 ه نيكسملا ىغاتلا اذه عم هنع هللا انع نوضاحل ىرخام لاك ظ

 هب ىلوأ لمفلا اذه ريغ ناكو هتالخا مراكمو ةفيلخلا اذه لح ن دوهملا ظ

 امأو هنع هللا اعف هلجأو هرقوو ءاضقلا بصنم ناصهفيللأ ع 0

 هبرضأ ام ةاشولا نم هرطاخ ىف جلتخا دنق هللا همحر يجننللا يماقلا اذه .
 دعب رعاشلل هعوقو قفش اممورءشلا ةءابك نماذهوةفيلملا دنءو 5

 هلطعو هتخأ ناب رضأ دقلف ابعك هل ىلعأ الو هللا هلعأذ ةيولع امأو ةديدم ةدم ٠
 ' ليقف كتلك هللأ نع قيالعو هلع هللأ ىلبص ى 0 نع ءاح دقو ءاضقلا لح نم :

 هس كلهف ناطلس ىلا هبحاضب ىعسإ ا لاق ثلثملا امو هللا لوسراب

 ١ هناطلسو هسا

 امل تاب اقرار يد لح ءلس دق دواد ىلا نال امون قئاولا لاق

 ظ ةزع بحاص لاق ام لاق نيِنمّؤملا ريمأ

 املا نهدودخ هلالا لمج ةوسأ .ةزع بيعب ىلا ىىسو.

 هلامع ضعب ىلع اياعسب ةصق حافسلا ةفيلخلا نا ةاهتلا ضب عفرو

 ٠ 0 بلطم 0

 عوبجو ةاشولا



 مل
 ظ 0010 قالوا له اي داو ةماس كلذ ناك نأ هلزع هيلع - صالا

 لب 1 ومملع ةفآر هذخ ال ومع دؤبو لاملاتيب ىف هعضيو تصنملا هاجي

 مداسفو ريبك مهمنذ نإذ دحأ ةعافش نيروكذملا هدالوأ يف الو يضاقلا يف

 ْ دعتم

 ”مريغو ةاضتلا لاو 2 ففاكلا تحالا ظرف نأ انفسأ دقو

 يضاقلا ىف هلوق ىمالا ىلو لبق ةليسولا هذهف قوثولاو ةفملاو ةنامآلا
 نيقلختملا ةميعلاب نيئاشما ةاعسلا نم رومالا ةالول ربخلا ناكاذا ام فالخ

 ' لق الو نزو ةاضقنا قح يف ملول ماقي نأ ىنبنب الف ةميمذلا قالخالاب
 لدع نااذه ماكحالا لو نل ءاذعأ بالا تيقن نإ 2 ا

 . ىننلا ةولع َكْخَأ نب دم نب هللا دع يضاقلا يجنلملا نع 5 3 ند

 هل اودع ةءولع هلاخ ناكو ىسابعلا نيمالل ءاضَلا رة دق ىضاقلا اذه ناكو 5

 0 كلا نعم ىلو نأ لأسو ءاضقلا نع قمتساف دادنب ىف ةيضق هل تر

 .امون هانغ ةفالملا 0100 1١ ىلو امف صمحو  ّقدمد ءاضق ىلوتف ةديعبلا

 ظ وهو يجالخال رعشب هنولع

 اواق كنع نوشاولا ه كاتأ ينلا اذناكناءالسالا نمتئرب

  اولاتحاوةميفلاباوصاو:ىرجمب ةبرغ كوأر امل مهنكلو

 ارا! تا ظولف ودرع نه زولاب - - :ةميمنت ةاشوا] اذا ترص دقف

 ' ٠ | 1! رعاق ىدمد ىعاق لاق رمشلا اذه لوقي نم نوءأسأ هللاقق
 || كلا دو ةؤاع رضحأو تريثلا نومأملا لجو صخشأف ةراضحاب
 © ريما ربمأ اب لاف تايبالا مالسالا نم تئرب كلو ىبدشنأ هل لاف

 - كرو ةفالمخلاب كمرك ايذلاو يبص انأو ةنسنيعبرأ ذنم الق تايبا هذه



 تو يخحو 4: م يي يا 4 ا
 0 3 يلح يح 6 د

 رو

 رهاظلا ىفاةتنارد الو هلع ةرثك ءرثي الو ه لادبتسالاو هلت سا
 تفتاي الو هلّزع تجوب امو رومالا بعصأ س ىضاقلا نم لماحتلا ا ظ

 لماحتلاو ضرغلاو ىوحلا هنم صالاىلو فرعي نأ دعب ةكيللا راصتناللا

 تناكناو هريغ هب بدأت يف هروج قمح اذا كلذ ببسل هرزعلإ نأ هلو ظ

 مالا ىلو لأس ا تاتش نه ىصاعلا ضع باكترا ببسإ ةعرجلا |

 دوش الو يقرر هرزع كلذ هدنع حد لاو تاقثلا نم صحالا اده نع أ

 رجالا لو مدلج تايوكلللا ند دلع ىفاقلا عم ناو سانلا نيب هبنذ د

 لاملا تيب ىف هعضوو ٠

 لاح نع فشكا 5 أمم ءىث هنع ليق دقو امان ىضاقلا ادهن و ا

 ناواضيأأ هلزع هيلع رتسيو هب لمي ناكهنأ سعالا ىلو دنع نيس ناف هفلختسم

 دنع حض اذاو ةكرب ءاش ناو هلزع ءاش نا راخلاب ورف هيف هبتشا وملعب ل قكأ

 هارت لحارس ناك دقو ءاضقلا ةيلون دعب الام عج ىَضاَعلاَْنأ مالا ىلو ٍ

 ضع هدخ اي 1 3-1 صنملا تاقاءتم نم ناك اف عملا كلذ نع صخحشب ْن أنش

 و ماتبالا ناوبد نم وأ تاباينلا ةاضق نم قح نودي ةاضقلا

 ىف هعضنو اهادزم هذ كرا لي هم درا الاول فاقوالا

 هنم ذخأ نم ىلع هدر فاقوالا وأ ماتيالا لام نم هنأ فرعذاو لاسلا تيب ١

 00 وأ ثرو وأ ع 0 بصنملا تاّمسشم ريغ نم ناكناو .

 زمتب ادالوأو اين ىف ناك نو 20 هسرادم م وامس نم

 ْن 0 كاملا :نمز يف عقو ناك اك مهعناصم عطقو سانلا لاوما ىلا

 لينا زعو ققنملاو يففاشلا ي ذاَقلا نم ريع لا
 5 ثفم مم م م#

 ىلع بجي ىلا ىوهو تاموكملا ىف لاحو هبشال وق نإ ١ ١١



 ا

 نو نواودلاوةالولا 3 يا مالو ىلع كي تلح ع نمهنأم دولا -

 هك ا ردت

 عر أو سانلا لقءأ نم فاشك ةطساوب مزلي امف مهيساو ثقو لك ىف 9 6

 ”اطارتشا قبس هنأ ولو ةرمزلا هذه ىف نولخاد مهاونو ةاضقلاف ةفعو ةيامأ

 امم هنم ىش عوقو نم نمالا لصحت ترفو اذا ىضاقلا هءالو ىف طورش '

 . عمطلا نوكي ىذلا لاملا بح نم موصعم ريغ هنأ الا ءاضقلا مصنع لحن
  فلاختو بيدلا ثدح دقف شيتفتلاب كلذ ىف تبثتاا بج و ادولف اميط هيف

 : ' بيغلا ةداهعتلا
 0 مازملا ع 0 نكلو دهز هولخ دنع سفالا ىلد لكف

 . اقيفع اند ارك ملا ف اثحان ممملع دنعت نأ ىمالا ىلول ىف

 1 ثيحب مولع ملطم هنا هب ىرد الو مهلثمنم هل نطفتب ال مالكلا لبلق انيمأ
 قه ضالا ىلو نوكرو ةعاب ةعاس رسلا ف مهاوحأ مالا ىلو علاطي

 ظفطل 1 ةاوحأ نم نع فشكت هنأ هنم رمظب ال ةاضقلل اظعم ةيالعلا

 دعا نم مقو هنأ هدنع حص اذاف عينا مهمصنم فرشو عفرلا مهسومان

 "لاو ارس هيلا هبلطو ىضاقلا ىلا را هرم ل اك ةعر

 ىلع اهدزو سانلا نم افلا ىتلا ةوشرلا ذخأ هبنذد فرتعا ناذ ةمقاولا نم نع
 'لزعو اذامم هيدأت ربظي 20 نم سلا ىف املدد ىذلا بدأ و اهحاص

 اعمال ةضئك !وأ الاه سأنلا نم سلا هدجو ا هلع فشكو ىضاقلا

 1 سصالا ىلول ربظو ىذاقلا فرتعي ل ناو اه 1 ةيدحلاك لالا 6 هدأ

 يناقا لزع يضاقلا نع كلذ هيلا لقانلا قدص نم وأ لاول :كارق قم

 هلزع ببس ىأ ربظي الو

 امئاو ليتنا اذه نم ن و اشرلا ذخأ ريغ نم ةميرجلا تت
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 ولا لاملا تف ىواعد ا ولا 4ف منو را هلمشي 0

 زارتخالا هياغاهأي َ ذقىفز 00 ىلا اعو ١

 لاو ا أنا 2ق ىف تدثتيأو ١) 1 ةءايصلا م قحلا امل هضتف اع لمعيلو' ٍإ :

 مدور تاك تاع ل ملام لك ١نم هللا ردح نذل ماتالا

 ميل تابمالاز وطب يف لح 7 ءعاضرلل يدنا ريغ ىلا نودتممال راغص .

 امل مهل ىف لو زرحيس معأ ميش رعياو مهلا ناسخ لا محل نين دحتملا ||

 شخيلو هل داوالن م م,.مرذحيلو مدد ىفاما وكريو اوتام.اذا مبعم نول ف

 لثن قا وولعا الو طا طرح لس ولن يذلا .

 نواك اب نيذلا نا ىلأمت هلوق مبيلع لتيلو اريك ذن فلس رم ءابأ كلذ |

 ةيصو هذوف اريمس نولصيسو اراث مم وطب ىف ثواك اب اعا اماظيماتيلا لاومأ ٠
 . لقتسملا لمعلا ىضاق

 نا لعياو لئاسملا هذهل ارضحتسم ن كتف ادرفنم ركسسلا ىضاق نلف اذ

 ا نوكل نم ممقو ةدامشلا لهأ برضا وم ىف مث رودصنلا ركسملا ظ

 مهم درب الو لوبقلا امس هلع ىلا نم مهنم لبةيلف ةدايزو مهل ا

 فورم ارّهتسم هل لمحو كوقم هللا دنع وهو وه هدر نا ةرش 3

 وهو هيف ىضقيل هيف ىثع امضومو مالا تيصن اذا هيف دصق ركسلا يف |!

 ماما 2و كلذ مزايلو مالعأالانيغ لع ناك اما 00 ْ

 لجسيو دوهش زكرم دجو نبأ نفاالاو ننانلل بتكت اباتك هعم ذختيلو
 رصن امم ىتلا يه هللا ىوقتو دوحملا بايدسنا افالاو هتحت قملا يوذل ]

 *ذ يلا ةجاحلا اف الاو برملا مالعأ ىلع نوكيام ىلعأ نكت ملامو دونملا '
 ماتسمع سسسلللا

 هفاؤم ها زرحلايف مضولا يا زارتحالا هلوق (1)

 ١ أل بلدم 1

 ذاقبادآ

 ةتسللا ردكملا



0 ْ 00 

 اق ترف تاداهشلا ءاذغ دا قرحتيلو فيز هيلع لخدال 2ع دورسلا

 .ةلادعلاب فرع نمالا مه« لبق, الو فيس ريغب لتق ىلاقو نيكس ريغب حنذ
 رب مل نمث ءالؤه ريغو هل ئدملا دشأ سفنلا 3ك وأ ىرب نأ هم فلاو

 ' ةداهشلا ىلع يح وهو تامو احب قارئرالل يدصت الو ةداع ةدابشلاب هل

 فيسو ةفطنم نيب لدع برف ةمالم هلثم وااو ركل نم لبعيلف

 سو يتلا دوقءلا نم رايص ام لع ثفنلو ةياعو ةحرف ق لدغ رغو

 آكل دودملا نأ الآ حاتلا لثم ىف مقوبو راه فرج انش لعاهرثك
  قحتسم لك قد مهوب طم. نيذلا ةميقلا 1 ناقل قسو تابسشلاب

 بر لك ىلعالا مهم لوعي الف ميلظع لك ىعأ مه اداهش دإفيو مل ١ لك لامو
 . 1 رم مي رجتلا !ةصدقو ثدملا| افيد فاعأل مقل اهيلع نحال وفراعلام

 . ةلواطملاىلا الوقحلا ةعاضانىخمنال ةانا 20 لوطلع همهف

 ريس 0 ملل ديعلو قحتبا نم نامرج ىلا تم نقلا

 - نيطاشلا ومريملاءالبلا مث ار ىعس اعاوكلذكو هو دوهشلا

 | ميج نم ةدق مل علت اهنا هب ممل يضَميل لطابلاب هل نولكون نمل نولوسللاو
 امهم دحأ ىنجل عدبالو 0 هينا اكفا سواسو هتابع فكرلق

 5 رهطيلو ةعوطقمالاو هقنع يللا ةلوانم الا دتع ءادتعا دب الو ةعونم# ةرغ

 ..اهرد مهم دحاو ىأو اذاو قيرطلا ريغ ىلع نوشم ن ,ذلا لسرأا_سند'نم اج ةلح نوت نرحل 0'كذ517 111 ]| | |]ز ]| 00

 نأ نمد 017 ها ادم رغب يبخل اران يف ةوو هدد ىف لص>ول دو

 | نومأ ىفرظن نأ هيلعو ىدح الوهو هلمع دا رفا هنم هيلع يصح نأ الو يصوي

 0 جا برق مل ليم اهرمعيل مومغلا رظن ةعدمّقاقوأ
 ا

1 
 00 ١ يا



 ف
 ىضاقلا 1 نع صحفلا يح ا ا مد لاو ندا عمت ( ظ

 نا 0 مبلّمعأو هبهذم لهأ نيدأ نوكي هناو ةءالولا اتقوا

 ةءامجو هلوسرو هللا ناخ دّمف هنم ىلوأ وه نم هتيعر ىفو الم اناسنا دلق ظ

 هلا لوريل ئذلا مالا اذه نع اوجرخصال نآنيملسللا ةالو لو ١
 لوس اوشا“ وو خلا نما نذل اممأ ْ انعأ لات لرتوملا -و هيلع للالص

 لوماعت ماو مك انامأ اد
 را ىلا يون لمرسحو اقل بسم لو ىضاقلا نأ مث 02
 هريغ ىلع ضرع ل ا يذلا ءاضقلا لصفو ماكحالا مامز هديب حصأ دقف ٠

 ينرشلا ذافن هكح ذق-و يفريصلا دقن دق نمالا مهم امو ماكملا نم
 مجاريلو اهئاضق لصفىلبق هيل تلك هل قواتشما ليقةتأ

 هللا بانكلمأتلا دعب هيف دواعيو سابلالا هنع لوزب ىتخ ةرم دعب ةرم مالا ظ

 هيلعلكشأ امو سايقلاو عاجالاو لسو هيلع هلا للص ل لوسسر ةسو ل11
 اصّن ربالو هراشتسالاب هلكشم لحيلو هراختسالاب هملظ« لجيلف كلذ دب

 نم صو ىروشاب 0 هيلع هللا لص هلوسر هللا ع دف راشتسا اذا هلع 1

 ايعأ ام ءرملل حنسي دقق اروس داهنجالا اطخ نيبو هنيب اهامج نم فاسلالوأ ٠
 ناعف مر يبكلا هيلا نطغب ل امل ريذصلان امهتنو بادلا هيف رثك دقو هريغ '

 هنم ربك أ وه نم عم هموالو هنس رغصالا ملكَس نأ هعئمام ةلخنأل رحم نأ

 هسفب ىلع ديشأو هب هل لغو هقحتسا ه يضق قملا هل حذو اذا مثبدالل :

 هب هل تكا اذام كي نأ ةمايقلا موي هرم ب اكح ه هلي2و هّقح توش '

 ىف ىتح موصألا نيب'وسيلو هادن تيتك امرهدلا قبأو ىلب اذا رك

 صا رظنلا دحيلو رطخ امو تم ظ

86 
0 

 ل لطم ,

 ىاقلا ادا

 هاياصوو



 لظلم

 7 نيلدلا هتاوخاو هئاطوأ مومه لم هناف هريخ قتلا نم مالسالا نيدل ركش "ما

 / نيماسلا ماب مثيب ل نمو مهنم سيلف نيد م لمح مل نم ثيدحي المع كيت
 طق كحضي ال ءالب نيملسلاب لزن اذا باطخلا نب رمت ناكو * مهم سيلف 0 ”“

  مثرغو ىروثلا نايفسو زيزملا دبع نب رمع كلذكو ءالبلا كاذ عفتري ىتح
 .لكأب مايالا هذه يف لزارنلا عرفت ةبسانع ةيعرشلا ماكحالل باتك ميظنتف

 "ةاضقلل ةدمع نوكيو انناطوأ ىف ةيئاضقا ماكحالا هب مظننت امم ماظن

0 2 
 ساطي. نا هبهذم ىلع دحال ءاضَقلا ىلو نأ دارأ اذا ىمالا ىلو ىلعو

 . ءاضقال حاصب لجر نع ارس هدارشاب دحاو لك كأنو بهذملا كلذ نايغأ

 ظ 0 لاكلا نيفصولا نيذه عم عمتجا ناو نبدلاو لمعلا ىف الماك ن وكي ذم 3 ظ

 / ىلوأ نيفصولا نيذه لاك عم ةليضفلا يف طسوتملاف الاو د 0 فلا

 ١ اذهنعلأسم هلم نع مهفرص صخش نييعت ىلع مث 1 ولا ومفتا اذاق

 4 ٠ دم رهأ لكا.هناب هيلع أ ناف ارس هيهذم لهأ ريغنم نيعىذلا صخشلا

 ا نايعأ مججهنمرثك آ هريغ لعاوننا ناو هالو ىلامتّللاراختسا نيدلاو لمعلا ىف
 . نيعىذلا صخشلا كلذ ملرك ذو رخ الا بهذللا لهأو + لج ىف هذا |كلذ
 0-.م 0 . 1 0 3 0 5 ع

 وا اومفت انافامهسم حجرالا لعاوةفترن ممم بلطورخ الاصخشاا ادهوالوا

5 

 ا

0 

 ٍ ؟الولقعأالانيدألا يلعالا حيجرتلا دمتسيالو هالو نيصخشلا دحأ لعرثك
 ا اذه ىدتيح مالا ىلول طباضلان 5-1 لقعلاو نيدلاةلق ممةليضنلا يي

 ” نع هتابده.نعنيدتلا ناف مان ةليضف هل نكي مل ناو لقع ألا ند الارابتعابابلا
 ناك اذا ملعالا ةالدك تلو مفرج ال ءىق ف < ناو زوجال امف عق نأ

 اذا هنأ اوصن ةنيح يبأ باتصأ اذكعو هنم يتخم هناف نيدلا ىف انواهنم
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 يكح كلذ لوقأ ام لع و الخا مجأ وأ لوسرلا وش وأ ١

 نيو ناسع راو كنعوا رابع 5 وهو ىعازوالا نأ

 ا دبع هنعذخأو ئروتلا هنع ىور مأشلا لهأ ماما سئازوألا 0١
 نفدو تؤريب ىلا هنأ هنتلقن مث كبلعبب دلو ةريثك ةعامجو كرابلا نب

 فرع الو دحسلا ةليق ىف سؤتنحايملا لا“ توري ناب ف

 اص لجر انبه نولوُةيف ةيرقلا لهأ امآو سانلا_نم ضاوللا الآ اس.

 نا دلو ءاتفت-ا|ىثكرزلانع القت نابصلا ةمالملا رك د امأو رونلا هلع لَ

 ريغب ءاتهالا زاوج ىلع لديف ثيللامامالا فهذم ىلع هل هنأ ءافاو و مساقل

 دياقت زوج ىكبسلا لوق ذئيخ هسفن ق>ىف لمعلازاوجك ةعبرالا مهاذلا

 نباهلاق مكمل و.ءانف الا الة سقت قح ف لمعلا ىف ةميرالا 0

 دياقت ةيعحأ نابصلا ةمالملا ركذ امأو هقالطا يلع سيل هلءف حالصلا

 قرطت. المهع هللا يضر مهعيمج نال هاظف مه مومع حصو هيلا لا امف ةباحصلا

 مالدعو ءاكر كرر لجو زع هللا نال لودع مهلك ذا حبرجم م اللا

 ىف فيفختلاو ديدشتلا كا ىلع لد امتو حمجر حب مهم .لمنف

 ىف يطوبسلا ةمالعلا هلق ام مايالاو نامزالا فالتخا, فاتخي دق ماكحالا

 نباو ئوونلا ىوانف تلمأت اذا كنا فاقوالا زيت ىف فاصنالا باتكا

 ىواتف تامأت اذاو ديدشتلا ةءاغ فاقوالا ىف ١ نادل د حالصلا

 كلذ سيلو نولمسإو ل لوصخرب ممدجو نبارج تلا راسو ينيملبلاو نىك

 كلذ لثع ىتأ دقو جتنا هنمز ىف مقاولا بسح ملك لكلب ىووذلل ةعلاخممهنم

 ال ام ةيمالسالا كلاملا رئاس ىنزاطو الا ىلاهأ حصن وهريغ هب قبسيلامكلاملا

 . لاو>أةف رم كلاسملاموقأهباتكى فرك ذو ىس وتلااشاب نيرذلا ريخهرصعةردأت
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 ١ ةبنل ىروتلا دعس نب نافس هللا دبع ابأ هب دارا هلءل نايفسو هلوقو

 011 اق عراب نان قوكلا اذه رونقا ليو فام دبع نيازوت ىلا
 | نءو داما نركلا ىلا هوراقم لزلو هلامو نيتسو ل نفدو

 | اقاك تحن لخديف هنيبع نب نايفس بهاذا تاأ نم دعي نم سانلا
 | هل وقو ىربطلا ريرج نب دمحو ةيوهار نب قدسا اضيأ لخد امك ليعمل

 | نو. ال نيقدحملانا نيءرحلا مامالوق ىلا رظن هلل هيف فالخ ىلع دوادو

 عض و ىناقللا ةمالملا لاق نكلو ربتسي ال مهفالخ ناو انزو ةءرهاظلل

 ' ماما لوق ىكبسلا نبا ىل+ هرخآ ىلا ةمئالا رئاسو كل امو هلوق دنع ةرهوجلا

 ماما لو نالدلا دابق دراذ اأو ىكبسلا لآق هلاثمأو مزح - نبا ىلع نيمرحلا

 1 ا ملدلالاوج نم البج ناكد لف ريتمي ال هفالخ نأ هريغ 1
 ” نيعبالاو ةباحصلا وهب ةطاحالاو ةريصبلا رونو لا ةعسو رظنلا دادس نم

 5 : هركدو هعاينأت رثكو "و هبتك تن ود دقو هعقو مظعي ام طابختسالا ىلع ةردفلاو

 دقو عورفلا يف نيعوبتملا ةعالا نم هناقبط ىف ىزاريشلا قدس اوبأ خرشلا

 ّق اطهوزاريش سراف دالب ىف أمس 0 3ك هل و خش انمز قارومثم ناك

 لوما مزح نبأ نا ىلع يبنا برخلا دالب ىفو قارعلا ةيحان ىلا اهالاو

 ش1 نب نيدلا يب ريكألا خبشلا مهضعي هيلا سن بهذلا رابتعا مدع هيلع
 | يدلل حرش ىلع هتيشاح ىف ريمالا ةمالعلا هاكح هبدإةم نم هناو يب رعلا

 1 | نالا 2 ناويد ىف تدجو لاق مث ةلمسبلا ىلع ملكتلا دنع ةيدنق رمسلل

 ظ هلوق وهو هدا منجا ىلع لدب ام

 مزح نبا لاق لوق نممتسل .  ياو مزح نبا ىلا ىف ىنوبسن
 يماع كلذ باتكلا صن لاق . يلاقف هريغ لاو الو ال



 "1 ا 0 001

 3 ةرور خوأ هتف ةجاحل هيلا ا + وها مفةصخرلاهديلقتب دص# .نأةيناثلالاق نأشىلا 1 ش

 هند 0 ةممح كلذ ةياس زوج هتتهرأ | |(

 امرنا دع كلذ نال ئأل لعن ؟ ذل سمو كيب اذا امك منن 4 عاجالاب :

 ىففالملاو لمعلا دعب ديلقتلا زاوج ىف فالملا ركذ مث ( 8

 مش ةيبفاشلا مشن ضمب نع زاوجلا ىكحو منل | حجرو ضخزا مش زاوج ٠

 قفتسملا لاح ىلا مجرب لب أ رجس زاجل لوقا قالطا

 ةيجنلا لا ىخلاب.نويع ىف ثنح نا هذلو م مالا نال ضو اا

 كيتفأ تدع ناو نيع ةرافك ثيللا سهذع اف كيتفأ هل لات ءابأ قال

 هسفن قح ىف فيعضلا لوقلاب صخشلا لمعز زوج ءافولا ىندير كلام تهذع |

 لع عجأ ةقيقح بيكر الوصخرلا عش مزل, ملو ةجاح هيلا تعد اذا ةصاخ

 ناعما معاج عدلا رحبلا يفد م دأب نينا عيل او

 نيمرأ اماما بهذ فالخراصعالا هذهيف هدياقتزا وج ف ةجحهلوقلءجم اذا 1

00 

 لرادلا نيعباتلا را. الهن ادازو حالصلا نبأ مزجهبو هرإقي الى اعلان ا ىلا هريغو 5

 ىواتف مهنع لت اع | مهماف مها ذم ةقيق ىت فوقولا نمل هيتس لوا نءريغ

 ريغىلع مراة رهلظل لئاق مالك طبضن اول اصصخموأ اديتمواالكم اطر
 نايفسو ىعازوالاوةعب را هيهدم لودنميف ديلقتلارصدنيف ادهلعو 1

 وهاذ هون وراي ةءاحصلا نا ىلا مريغبهذودواديف فالخ ىلعدوادوقحساو

 ةباحصلا ضم, نعحصاذاهبواتف ىف نيدلازع خبشلا لاقدقوهلياد عنا حيحصلا

 هاكىلع ةعب رالابديلقتلا صتخ الفلل ابو ىهتت!الفالاوهديلقتزاج حى بهذم ٠

 متظامضوم 2 ىفاشاانابصلادمت ريقفلاهبتكرعأهللاونيلو لا .

 نابصلا دم نارفغلا ىجرم
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  ماكحالا رح و ذوفنلا ماود ارغاص املا: 1 رع لكم مش دايقنا ْق

 ١ ذوذشلا لببس ىلع الو نواهلا لبس ىلعال ةيعرمشلا بهادملا نع ةيساوسلا جة

 امو بئاوثلاو لزاولا تايرج ام ةا راو فمهاذملا بعاشم ىلع ت نام لس
 3 : ادم حو لما ال عرش ١ بهاذ.٠ ةرصنل الا كيدلا بهذ عرش 0

 0 0 زاوجو همحر ةع الاس هادم فاللتخات عرفلا ةلزمع أهمع تايسايسلا تاطوعيلم

 ىف هب ىنأتسإ امثو ةمعن ةجادال نيرخ آلا داهتجا ىلا عوجرلاو مهم دحاو
 ْ ك # عشلا 4٠ العلا هنع لكس دقو هل ذأ ام ناقل هل م ماكحالاو ةضقالا

 . أ نا ةربد-ج يمعو ةليلملا ىوتقلا هلم ترئع دقو نايصلاب نايس ىفاشلا

 5 هل لد ةحاحال ديلمتلا دب درب نم « ارباع

 ْ الا يطب ىف لافت الاف كلف م ماد 7 رام لال لو
 ضعبلا اذه ىف هءوبتم ناكولو زوجت له دلل هيلع ىذلا بهذلاا رب
 0 ديلع" زوج لهو فنا ةصاخ ىف فيمضلا لولا, لمعلا زوج لهو 0

 9 باوملا اودقا سر ,الا ةعالا ريغ

 .همسوو ةمسرب ىدنع اظوفحم هيبخر همسأب الومشم هطخم باوللا صنو

 ٠ هد>حو كذا

 ' هعانتما اهدحأ سهاذمل زمننا ىلع مملا ديلا ىف نك رزلا لاق

 1 ريغو بجاملا نبا هراتخاو ما وه اههناث رس نباو دمحا نع لو

 ْ مزالاولرخ 0 ٠ يف لاقو ايواسم وأ الضاف هدّقتعي نمل زوج اهلاث زاوجلا
  فلاخ نأ زوجم لهف عاججالا ثيح ثيح نم هاحجر دقتعاو 7 ايهذم يباعلا

 آ0ادالاو قالخ هيف رخ[ دبع لوقب ذفلو لئاسلا شيب همام
 0 اوحأىلاهريغ ديلقت دارا اذا بهذل مزنلملا مهضعب مسقولاقمىففارلايفاك



 لسا

 ةصق هلصأو لامعالاو ىصانملا ىئرَملا ريغ مامالا ديل زوجيف ةيئادمصلا

 هللا ىلص هلوش ةيعفاشلا لدتساو تايالولا هنم اورق ةءاحصلا ناف هن , وأعم

 كاراقأل قير ةفينح ينأ بهذم ناك اذهف نش ا رق نا ملسو هياع

 حلمأو
 اهجارخ ءادأو امتعارز نع زو ةيجارخ ضرأ هل نم نأ عورفلا نمو

 ابا 0 :ذخابو هريغ نم اهرجؤي نأ ةئيتح يأ بهذم ىلع مامالف

 صعاالا ىو هر رع نءنا اسمو 2 نحر م ما ا ام>ادىذر ءاوس جارألا

 ا أ ع نامخ الف ةررعك ءاسأ ف تاف ردت ةقافحتللال

 نأ انفو - مرد دسفل اهالولو و د ةففاو» دال هدهو ل /

 ابكسلع مل هنذا ريخب ناكناو ابكلم .ىمالا ىلو نذاياناو٠ اضرأ اي-أ نع

 ذخأب نا هل شيملا ةءوقت ىلا مالا ىلو جاتحا اذا اهنمو * ةقينح ىلأ دنع
 هيفق ةفينح لأ سهذم ىلع عاضر ريغ نم هيفنكي ام لاومالا باب 0

 ةياوت ىلا ةموكلا ترطضا ولىتح مهماعو رش« ىلع رومالا ةالول ةدعاسم

 ارحاو هب الولا لدحلال هفنح ىنأ به دل هديل بجو قدح ريغ ضاق

 كك م هعراشم 2 ؛ ىلع ءارغ ءلا هعيرشلا رحب نا مولعملا ن ن“و يناثلا بابلا نم ١

 قسلاب اهانجنإَو امافعادلا ةريك مل هريعص لئاسملا اننا نم رداغإ !

 اتم الو ءيش نم باتكلا ف انطرذ 52 لا هلوق كاذ تادصمويلاو 8

| 
00 

 ظ هيلع ماكحالا .
 ٠ ا قو ىلع ماكحالاو ةرضفالا نو "نأ تضقا ةنهالا ةلاظلإ نأ 5 ظ

 0 ذخالا وتب ةعونتملا ةريثكسلا تاعرفتملان م اف ثدح اب رصعلا تالماعم ٠
 1 0 2 اصفلا ىف كلذب قامت ام ضعب مدت دقو مانالا | 2 ءاطعالاو ا



 ,ةراتو يمفاشلا ىضاقل املاىلا فاش ةرانو نا ماا ىاتاس 2 نع

 ظ 6
 ايهط ترام هب اهم ةيردنكسالاب اشاب شولطم م 5 اخ لكش لك ل |

 ناوونقم ردقلا اذه ىفول املاو لالا هل نسحا 2 رح لا ٠ زج هيه

 يا ندلا ماسح ىفاقلا نم ٠ لك ناكدقو عس وأ 3 لامع نك

 ياز مث ةلمبم ءاز مث ةمومضم ءاحن ريغصتلا ظفلب زي رح ىنبا نيدلا جارس
 ءاضق رك ذ يف ةرضاْحلا ل 100 عبط ىف مسا 1 افالخ ةمحعم

 ناكو ىالاو ءارلاو ءاملاب زير ح نباهتو ريرج نبا ماسح نأب ةيكلاملا
 ءلا كلذ ىف ءاضقلا بضنم ناكو ةسك ارا كوم« نمزوف ءاضقلا |عتيلوت

 ” كسلا ءاضق بصنم يتح > ةمبرالا ىهادملا ددعت رصع ددعت هلبقامو

  داهجلا ىف هب عفت اعا 0 كاذ امو ىنح يضاق هبدرفثي ا:

 1 الو مهيد تاداهشو ءارمالا نم اناصو 1 و ليلا جورختفوو

 : ىضاقلا دنع كلذ تالا ىلا جات<و كمن 1 لا نيالا كسلا 3

 "لطبتف كلذ تالا لطمتف ركسلا ةداهش عمسي الف يفاشلا

 5 ىنملاىضاقلاسربد ىهاظلا كاملا ىلو بيلا اذبلف مماداهشو مثاباصو

 0 8-5 000 ةاشلا 06 00 10 0

 ةراعنا مالا أ ناهنلا ةفينح يروم داما

 | مدقو هةعمجحو 0م ىذلا 9 00

 ” اطارتشايف ةحفلاو ين راو 3 00 + 00 نيتاداو

 هدا ل اس م « اهم واخ ال تل كلا يف تناكناو ةلدعلا
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 هد ىف شالا قيس ميهاربا نب دحاولا دبع ةاسنلا لو.ق ىنعم 3 قل

 ىنعي اجرج ىف مهناو نسحلا ىنب ركّذزا دعب فارشالا ر 1 بانالا

 دم نب قداضلارفعجدالوانم ةفئاط مر قو لاف ةدنلا اقل فارشأ 2س
 ىهتل مساق في رضلا الوان ندم مالسلا امهماع ىلع نب نيسمحلاا ىلع نب رقابلا :

 نال ل كلاب ةاتثلا يقول واغتم فارشا يش 00 ١

 را ل ءالضفدح |ىوار.غلارت رح نين :ىحديسلا لضافلاملا ملاعرفمهنمو

 لطان أ دالب ىف رشتمل» عرف مهنمو ةرماعلا ةملقلاب ىلاعلا م سرا ١
 هاو ليو ددش ةريز< ناوكدملا ريصلا ىكدلا روت لك دعت 3 الو

 ىاىدسعاتلا 7 8 0 .:
 قروك ذملا «اقلا يللا 0: هعاج مهعمو 0 5ك هرب أ | مف رازي لامس هلو احرح - ةلاه ؛

 0 ل لا فا رثشأ مهنمو ىلعسولا م 1

 م ةيدمحلا ةقيرطلا ءابقت سأر ليعمسا خبشلا لضافلا ملاعلا مهم م زارا

 0 كلب نيدلا ماسح ىضاقلا نا ىواخسلا ةمالعلا لوق نم مهغيو الاح ةيشاذرمذل
 اذه هذاتسا مساقلاوب | ىديف كلذ عمو نايرعلا يلالملا دم خبشلا همالددج
 هسبلأ نايرعلا ىلالخلا دمع ميشلا نا هبقانم يف دجوي ثيح روك ذملا خيشلا

 ىلوت اهنم هقانمل ةعماج ةديضت كلانا ترث[

 0 اهنثأ .ةيقالخ رسل نمر ١ امسلا دق نالرفلا ةيقاط

 امهتسنرغ التم ماضي دن قمل امتسرحو ىذا نءاطوط تنصل
 1 انكس تا مات

 1 مومع رظان اشاب فيطل ريهشلا معلا درفملاو ريبكلا ريمالا ددج دقو

 7025 ذل ببسلل ءانلا هان يف قن أنو اطوطب مسالا ىنأ ديس عماج اًمباس ةبرحبل

 يف اطوطلا سيلا مامحاك رثاينلا نم اطوطب هددجام نوض نم لاومالا لزج هيف ف 7

1 
 - مص



4 

 هوخاو قارعلا ةعرز يلا نعشدح دم نيدلا ماسحهللا دبع وبأ ةاضقلا ىضاق
 نوبزب رملاو ةزراحلام طلاق د ءصلأب تب دربك |ةوزخ؟ ةنسقو”رمجنيدلاجارس

 1 ا ادالوا 2 هدج ق> ىف لوالا ةجربىف يواخلا لوقو

 . ةدوجيولا :اطتهطب انتئاعو ىح< ىمسي ايرنم فلاثلا نأ لوقاو نما مم

 ,ىدلاو موحرألا نأ ثيح هيلا انبسن ىهتْمو روكذلا بح ةيرذ نم م نآلا

 | نكمل مداعلا ىلا نب ريح نب يكن ادم نب ل نب يودع ديلا
 مساقلا ىلا ىديس ىلا ةلصوملا ةلساسلا رصع ن الا يدنع سياو ندلا

 هديه صداح نسخ نع ند 4 اك ي 3 ترحل

 ديعم اع فر نكل ىناي تقلطأ ةلسلس

 ا نأ ميشلا_موجرلا تنن ةلطاق ىدلاوف مالا ةهج نمو
 / ىضاَقنا مو>رملا نب ايراصن الازيزعلا دبع خيشلا موحرأا نبا ى راصنالا

 مهمسأ ىهتا: ىراصنالا دُح ىض امااةءالملا موحرملا نسا ئرادالا نسل

 : . روهشلاي راصن الامالسلا دبعنب ةعافر د رلا بطقلا ملاعلا م مالا لل

 هحبرض ىلع بوتكملا بيطملاب
 ال3 دس مز < الك  ةفافز دضقا

 هلي ماضي اما 0 دلقو هينخاشل ربا

 ا لاق نم لوق نسحأ اف لاح لك لو
 0 "1 ءيى نسو ايبط كيرا رك نب دادر

 ”تلز اهاف ةروهشملا رايا فيرش ةلثاع اطهطب ياا انتلثاغ نع عرفتو

 ,ىديس دالوا امأو مطرصاك لوم دج تيب مو رشءيداملا نر 'ىف رايبأب
 ٠ اذه لسعلو نال يلا هباقنلا مقر طويسا قارا مف زبرح



0 
 5 . ا مح .٠ 3 م 3
 5 1 1 95 2 . اد

 4 ” هبل يرو ثلا

 . - ندع ة ا
 ١ 2 7 هي مولا
 , ا 3 0

 نرسل واللا شاحيتسالا ىضتق ام ريزولاىب مالا 000 نيبو 0 ٠

1 0 

 هي مرا رن للخ لوصح ل زل س ءاوزاو دس 35 :

 تدب ازنف راند تلا نيثالث رض لداخل كلك ف كنت ةياالاك ح هبدمسل ل

 هاما طاطحا ىلا كلذيدأو ةلودلا تايزأ هيف عمطو كلذ بالسإ هي :

 ارم ىلا نيصلاو نلخا رايطاو هده لكيلا نع كفن ال كلذ عم وهو ا

 لي نئنالا ةليل ىف تامو هن هلأ فالف 6 صحاالا داكن نا هد

2 

 ورم عماجم دغلانم هياع ىلصو رصع هلزتع هاما نسل تذل ةنسنابشا ١

 ينام رو 2 يع 7-0 لا 3 هيلع ا ١

 ثيغنب 0 نيدسفملا 0 دلل دقو م 1

 نعداخاو راد الا روصنموةرغلاب هو أ نابر ااا ني ْ

 لتق لعاحفنم ناكومهضار أ فالتخا ىف سانلا ةداعىلع رج مهضعل ىفدعأ ٠

 هت ا اك انا ضعب هنع هفكف يطبقلا ريكب نب نيدلا دعس ٠

 نم ١5 ةفيحص ىف ىضئرم ديسال سوماقلا ح رش سورعلا جات فو ا

 . نبزرح اضيا يمديو ريبزك زيرح ل وبأ فيرشلاو هصنام عبارلاءزملا |
 هياك تاارقلا ىف مدق يناسدلتل | ىاطبطلا ىن :.بىللا مياقلا ىلأ فيرشلا |

 ىضاقلا هديفحو 0-2 ندلا سمش ثدحلا مامالا هدلو ا ىورو

 ةدأوو هلو تنسحو طولفنء ءاضقلا ىلوت زب رح 3 دمت نركب وبا نذلا ل 1
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 تس هس : 3 2ك دسم

 8 ت ---- -ع- 7 - :

 يمسي ع يه 2 2 222-0 عبمم 95

 ىضاق ذكيح ثعمسو بدالا هع رداون 224 اص نب باهشلا هيلا ددرت

1 

 ع ال تايشلا نا لوق, هلثم رم كلذي كيهانو ىلبنحلا ب كهدنملا

 00 يملا ةراشا هنف يف هيلع برغي, نا

 ددرت,نمث هنمز ىف ءارقلا خيش دسأ نب باهعشلا
 رهتسال بق هتبك دقو هللا

 ير وعدك اناضقلا ضوءب ىف ىدعاسو بصنملا يف
 : 0 ل

 | نذالا يف يلاؤسب وه لضفنو ىبعوبلا نيزلا مامالا ةرضحب ىنيباصت
 اذهل دهشي اع هطخ ىضاقلا بتكو ةزاجالاب

 00 تجر: هوحنو ىراخبلاب ىدانس وم نقلا رفا: اذلو

 ف ىلا بغرو كلذب رسف ةيدللاو ةثيدحلا كيكلا ني كرك دياسأ

 هنع قامف "ادلع رىرلاو ةيكرلالا تاتي نم هتمج يننا لعام ضييب
 طم اضمر ىف هدنع ىذمرتلا عماجلا ىنءارق ىف بغر اذكو لغا لا

 اصوصخ كلذ بيس ةكرملا ىلع تلقثف كلذ ىلع ةموادملا لع صرجحو تعفق
 - مف ةصرفلا زهتاو كلذل ينالافلا نب سمشلا انبحاص ردابف م وصلا رهبش ىف
 هدئع أرق - دعب هءلعرمالا هر خايف رصتقاو تامّتح هدنع رق لز

 اهريغو اباحضلاف كلذ ريغو زم اوجلاو ملخلاب ءارقلا ىلع منيو رثك أذ ةثالل
 ا لع 4واعو هادا حا مو هدنع رشح يق ومو

 0 عا 0 1 يم م

 3 0 ا ةأفو دعب 0 هبحاص دلو نع هناي هند وماي

 5 | دشالا هيلخ يدل نيس و تلم فحسب



 لسن

 0 كاما دمحو كلذ ريغو ا :.اطو صلاو لالا 4 ْر ا

 انفرراةباسلا ا 0 4 را انكاشم ن « هيلا ددرتي ناك

 ع اف هما ةعمسل هب ,ةكتسالب ري 0 هيلع ماسحلا عمم

 مو اريثك ايش ماسملا فاس ضعب تامارك نم 20 وبلا يزلاو |
 ةعجا ةلمل ىف يطابنسلا نيدلا ىل و ىضاقلا تام نا يلا هانيكح ام هأدلز 7

 رظان .ىلاجلا ىأر ىضتقاف دحاو ريغ كلذأ لواطتو هيف هدعب نأ رقتسيو
 يضاقلا نمالك لسارو هتمارشو هتساير نم هيف هماعاملو هههرارقتسا صاخلا

 ناطاسلا دنع هيلع ءانثلا ف ىريدلا نبا قنخلا طاق ىيتابلا نبا ىفاشلا'

 بكوو روك ذا رهشلار شع ىناث دحالا موب يف رّدتساو المنق هل هقافتساو
 ممدنع رقو امل بهاذملا ةيقب نم هتف امسال هب سانلا حرفو رخو ةهمأ يف
 مايقو ةطرفم ةماهشو ةهارتو ةفعبو رشا ذئايحو ةمنجا هنساحو هتمشح نم

 مهلمش ممتجاف مار "الا عاون ١ ب مهماع ماعنالاو هيهذم ةعاجج ءابعاب ْ

 ىلع ذخالا ىطاعت نه مهعنمو هدوصقم ةءاغ هلمْؤ, اهف ميلك غلب و هدوجوب

 ناعالاب يتح مالا دك الا كلذ يف مم هه قثب ١ نم ىلع ان ماكحالا

 ىف هدنع أرقو ةطلخلا نب ردبلا مهنايعأ نم هب صاصتخالا مزلو اهوحتو'
 م بانتساو اههريغو ساش نبال هاوإلا ينو ضايع ىضاقلل كرادلا

 خييشلا ةيروصنلا ف مهبربلا دصق بهذملا نائعأ هسلردن ىف تاقوالا ضع ا

 خيشلا ةيملاصلا ىفو ىرومسلا نيردلا رون خيشاا ةبرضانلا يثو ىملعلا يحي

 .لرمو بهاذلا بابرأ رئاس نم ءالضنلا ؛ هيلع محازتو قارولا نيرلا ر ,
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 لالا ىلع اهضرعو ةيفاالاو ةلاسرلاو ةيبطاشلاو ةدمعلا كلذ لبق ظمحو

 .هيلعأرق ةدابع نيزلا ىلع هقفتو نيرخآو يلاولتلاو انخيشو نيبوامربلا دجلاو
 و !| نم طقف تادابعلا ميرو اءاصولا ىلا ةيناثاا يف لصو ف9 ,ترم ةلاسرلا

 اكو هام رصلا لبزت ىبرغملا يراهغلا سمشلا ىلع طبقق ةلاسرلاو بجاحلا

 0 ضعب قارعلا ىلولا ىلع عمسو ممريغو و يطاسبلا سمشلا رعد

 نيسح ردبلا ىلعو دواد ىنال نكسلاو ملسسم حيرت ةكع شاع قدا كو

 2 ا سلا 4 نيدلا عق ىدك خاعلا ةءارشو ءافشلا هب ءأرشب لدهالا

 | هترواع ىف كلذ لك ءافش || اضرأ دنوسنبا ةءارقب يغارملا مستفلا نأ فرشلا

 ”اواضق ىلوو نيرشعو نينا ة هنس ىف كلذ لق سمح 0 اميعب ةيضاملا

 ١ نيرو نيتنا ةنس ثداوح يف انخيش در 5 هدعب نق انخيش نع طولفنم

 ظ يلبرالا ىاب شخ لتق هيبياتسم ةرضح 5 يئانخالا نيدلا ءامم ىضاقلا نا

 اىدجو في رش انأ هل لاق نا دعب ةمحرتلا نحاص دادجأ نعل ا ادح

 0 هه كلذ لصتاو 5 هيلع هللا ص للا لو تش ةمطاف نب نيسملا

 : 3 ِةَقنَع تف رض رض مكر 2 هَ اديكشإالا

 ّ اا دملاو ريسفتلاو هّمفلا بتك ىف ةعلاطملا نيدلاءاسح يضاقلا ءزالو

 ا 1 اذبو هلك كلذ نم ةرثكتسم ةلج رخحتس اي ىتح بدالاو خنراتلاو

 ٠ ةماهشلاو ءايملاو ةشاشبلاوةحاصفلاو كاردالا ةعرسعم ةديج ة رواسب ع
 0011 انمار احن ف هدمق قم 0 عودوا لذبلاو

 نم هشيم حلصي اج متلو اهومنو لك امل عاوأ ىف طسبناو ةسيقنا



 ل 0

 دعو اهون ع الس من و هيلع ميسرتلاب ناطلسلا مأ نأ ىلا |
 تام نم ءىث ىف ناطاسلا ىلا ىهمأ كلذ دمبو قلطأ مث لزاونلا ىف د كلذ [[

 ةئسس رفص شداس ناثنالا مور ردابف هنم هرطاخ ريت ىغتقي هيلا يشأ انا 1

 هءاجو ىلاقللا نيدلا ناهرب جالا رو هلزعب حبرصتلا ىلا نيمبسو عدلا 1
 هنا نظو اريك را انك عارلا ماتو كلذن ارشبم ىراصتالا ىفرشلا ١"

 ناك ن أدمب اذه هبابحأ هل ملأت ادكو هفالخ ىهاظلاو ناعربلا نم ىعس قبسإ

 وه امم قملا هنا سسأر ايف ىدملا يف غلاب ةئبلا تقو ريشلا اذه كوأ |٠
 اذه ريغىف هربخ تحرش يذلا راوس هاش لتق يف ناطلسلا ضرغل قفاوم

 هيلا مغ لب هتبوت لبش ال هاو هتقفر نع ايا ارهج كلذدب رهجو للا

 بح ناك لب كلذ رهملا لبق امف ناطلسلا بجحعب + لو هتءاج لك لقلا ىف ١

 لاف هيخال مجرت 3 < ةيقاعلا . نسحي هللاو هيف 0 ءافخا 1

 ّى ربصلا يل وافتملا يفاطرطلا لمالاو يالا بشلل ةياادم وب! ل ناس

 عيرأ ةنس ناضمر رهش نم ريخالا رمشملا يف دلو زيرح نباب فرع ىذا 1
 ام.نارقلا رف ةرهاقلا ىلا هب ا عب واعيص وهو اهم لقتاو طولفنع ةياعافو 1 ظ

 قبررط نمو رحصوأ ةياورب هالو ينيسملاب امالا نب نيدلا لام فيررشلا لع
 ميسأقلا ىبأ ىلعالا هدسج ةذمالت دحأ يطولفنلا فسوي لاما ىلع ىرودلا ا

 بابشلالعمشرمع هيخأ ىف فاس امكاهريغو تآ ارتلا ىف ةمامالاب روكذملا ١
 عبسلاب ةكك هترواح ىف ريبكوهو كلذ دعب هالتو ىمثيحلا بابشلاوابابلا نبا
 0 قرزللا' ىو .تالاسوالل

 1 ىضاقلا رمعهيخأ ىف ىغم هيساقابو ل نب دش نب ركب نأ ن دله

 هءاضت ئاطبطلا
 رم
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 ' را ةجرا باسو ”دىرللا رب رضلا 0 ندوب 3 رون 7

 ةيولفت ة دسم عنب 0 ا لا فاشل ءامالا

 ١ اطال بابشل ىلع نارقلا دوجو ةحاملاو ةلاسرلاو نآرقلا ظد اه م
 ١ ارق هيلعو يواخسلا باهشلاو صهاطو ةدابع نينيزلا ىلع ةفلا ًارقو

 نا دبع يلا نع مالكا مع ىف ذخأو ه مفتنلاو همزالو ضئارفلاو ةيبرعلا

 همس نمتوهنود نفث راولا دبعنب مجنلا نع ثيدحلا عمسوىرنأ :!ىركشتلا

 0 زاجاوةججرتلا هلق تاب | ني ةكم ليرتىفرغ !!سنويندمدجأ خرشلاه يلع

 لولا نعو هدعل ةيعفاشلا نم هريغ نع انك ه4ع تاو ىييملبلا معلا هل

 بيلاودلا ةرادأ كاف نيتسو عبرأ ةنس ىف جحو كل )املا ىطابنسلا

 ش هيخاك اهو (ركدلا بصق رصاعم ىأ ) رضاعملاو

 فرعو ىوتفلا ىلع نتكي راض ةيكسلاملا ءاضق ىف هوخا رقتسا انو

 . قدصو ةلماعلا نسحو' سيلا ددزمو هندرما ىف بلصتلاو ةنامالاو ةنايدلاب

 ةلالجوةساير ىلاراصف بهذلا عورف راضحتساب ركذو دبعلاب ءافولاو ةجهللا

 55 000 ةنس نابعش يف هدعب  ةيكلالا ءاضق يف رقتسا هوخأ تام لف

 ١ رولا هفرتسن ان تيل عما 0

 اةدهج هيف ايرحتم انسح ام اقم بصنلاب ماقو هبافو دعب هيلا عجر مث ىسينتلا

 7 اف نيج نطاوم ىف هزرو اياضق ىف معصو هيف هنريس تركشو

 امبسي هل. ضرعتلا ةرثكو هيخأ نويد نم همزنلا اع هركق لاغتشا عم كلذ

 انبضعب يف مالا لآو يرخأ دعب ةرم يناثلا اذكو ريبكلا راداودلا نم
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 اًهدملا نغدسلا ننس 7 ان ل 7
 الدجال عركشلاهلو هئامن لع دججلا هلف

 ةسورح دق نمىفاط مطلا مب ءاقلاىأ اندج ةيرذ نمزأ انفالسأ نم عمسأ تنكو.

 باكل عنالا تفقو يتحةفينملا بنتا رملاب اهكولمدنع ىظخ و ةفب رش تابالوبرصم

 نب دم ريما ىبَأ نءدلا سمش ظفاحلل رصم ةاضق ىف رصالا مف مفر ليذ ىمسي ١

 ءوضلا تحاص يواختسلا دم نب ناهع نب ركب ىلأ نب دمت نب نجلا دع |

 اذه ناك املو بقاعتلاب رص.. ءاضق اياون انيراقا نه نين ال هيف مجرب عماللا ْ
 اذهلاقق فاسلالبق امهم فلخال مجرت مجمملا فورح ىلع اينرد باتكسلا ١

 مساقلا ينأ ن زرح يعدو زرح ن دع ن نك يان رمع هصنام فلؤملا 5

 نوجح نب دمح| دك نب ناطاسن ىدنج ن مفارزبا| فسوب نب زيزعلا دبع نب

 لعن نوما ملا دمتن. يق زلا رفح ليعاوبا نب رحب دمت ناك

 ندداعلا نز نت رقابلا د نب قداصلا رفعح ََ دمع ن نيس ن ضر اه

 نيدلا دج خبشلا نب نيدلاجارس ىضاقلا بلاط ن ىلعنب نيسملا نب ىلع نإ 1 ١

 .  زيرحنإاب ريمشلا ولالا ىرصلا ىط 0 ذاطهطلا لبصالا يب رغما ىن - :

 أ( نو نبا ماسحلاو ىلا دمج نيدلا ماسح ى تالا وأ رهف عاو ردا ةلمهملا مهب
 ظ 0 ىف ةمجرتلا يحاص هيلع ىنفقوأ 1 + ها نأ دعب سسنذلا اذه ىلع را وه

 اضف ىلاطيملا الاول للا الاي نأ خبشلا ىلعالا هدج ةمجرت هيف ءزج
 00 ةلجنمناونامزلا ف همدقت و هدج عنان امجراادبع خشلانوكو ةخسدلا
 ْ نعةث|عيسو نيتسو نيا ةننن ليسم ف تاماهناَو ىييقلبلا جار لا: هل نك

 راز رهاظ كانه 000 اهاشنأ 3 هتاوزب ودول هلم نيكل 1
 ةدفأن هلكو ةييهو ةلالج مث تناك دالوأ ةدع اذه مساقلا وبأ نيج نقلا

 1. 1 ا

 ١ دوح بم و رم



90 

 ع

 ما

 تائبط ىلعو خراوتلا رثك أب امدجو اضيأ شماوه روكذملا خبشللو
 ناك داو راو نم ة ةبردملا تكلا ىلع اًئاد علطي, ن ناكو اهريغو ءابطالا

 ف ١ لتس هلو ةبانضلاو ةنايدلا ةءاغ عم ةيرشبلا ف راعملا ئاسبديدش عولودل

 3 تاصق نآلا ن م ثدشل ولف ةروهشلا هفيل ان نع ةدايز هريغو بالا يف

 5 ركألا وبدلا اهددج ىتلا ةيرصملا مولعلاب نييرهزالا معلا لهأ ءابجنا

 ' ىف اومظتناو لايكسلا ةجرد اوزافل هتكلمم لاومأ رفوأ املع هقافناب رصع
 . ةدعاسم ىلا جايتحالاب فنرواللعت اعرو لاجرلا لوك نم ا كلس

 /ةغ درا تامالع هيلع حولي نم دعاست امنا ةموكسملا نا لاملاو ةموكحلا

 7 000 رح "لا لمع ىلع فقوتم نيفرطلا نم لك لمعف دامتجالاو ةريغلاو

 اطئاس 0 0 تافاندو ةيرككما نا اع تاوطاو ةنرود ةلكملا
 ” لموبردلا لا راس نو كو لئاطو بلاط لك كلذ ةصرف ةنيل لئاسولاو
 .انركذ دقو ءاماعلا ةقبطب قلعتام اذبف لمعلا مات ىلع افا نوكك اقاو

 0اس باتكلا اذه نم لوالا بابلان 0 الا لصفلا ىف لعلاب قلعتبام

 1 0 هيفاع

 5 1 وروما اا

 | سيد 1 0 ]ص ىنلا

 عمتجا نأ



 ذحلالا نودب هسفن هملاط اجب هبقعأمواعلا هذه نموأتل انا را 00
 قيبطاع :رالالعيف قدادعالا صاوخةف را وفلاءار>ا بات -2تءااطلاقف خش نع ٠

 نساك وح قف ءابلإ طابنتسا لع ىف هايملا نيع باتكو نيسا رك ل

 ةلاشزو اك رع ريساوبلا ججالع ىف ريسيلا م داكلا ىف ةلاسرو

 تانك اههونيمأ رك رحت حيرشتلا لع ىف ميرصلالوقلا ةصالخ م رصتلا

 درا بطلا ع ىف ةيرورضلا رومالا هف رعع ةيربلا فاحا

 يو ساو و ف كررقلا مل جلع ف حدا لوقلا ةلاسر سا

 غول تانك -اوذوو سرر " ةرشع و2 ىف كولملا ةحيصن ِق كواسلا جبسم

 ناخ قطصم ناطاسلا مساب انونعم برعلاو مجعلا نيطالس ءامسأ ىف ا ٍإ
 نيرشعو عسا ةتس فص روش شع عبار ىف دولوما ناخ دما ناطلسلا نبا

 سلاملا سمشلا دعب ىلوالا ةعاسلا ىف راهملا لوا ءاعبرالا موي فلاو ةئامو

 ةئامو نيعبسو يدا ةنس ريخلا رفص رهش رشع عباس ىف كلا ريس لع
 اذه ىلا رظناف فرصتس اصخلم همالك يهنا سمشلا لبق دحالا موب فااو

 ةيبضايرلاو ةيبطلا مولعلا يف هلزاكو سهزالا عماجلا غباشم خيشناكي ذلام مالا

 هخايشأن وك نع الضف مالعالا هخايشأ نع هاقلت ام رذوالا ظملا ةئيحلا لعو

 ةينطولا ف ةمفاإلا مولملا نه ال فوقولا مهن هاو و ةيرهزأ اون 1

 حيراتلا نف ىفو مولعلا هذه ىف نرقلا ا ىف قونلا لول ةمالعلا لضفو

 موحرملل ناكو ىكلفلا ينادرولا نام خميشلا ةمالعلا كلذكو مولعم مع

 هذه نم. .ريثك ىف ةكراشم اًضيأأ هزالا يش راطعلا نسح خيشلا ةمالعلا

 باتكىلع ةلياج شماوه هطخم تدجو دّقف ةيفارغملا مولعلا ىف تح مولعلا

 ديؤلا كلاب اضيأ روهشما هامح ناطلس ءادفلا يبَأ ليعمسال نادلبلا وقت

 .ييفياد

0001 

8 



 2ص0110000101000101160616101] 1آ آ و

 00 ا

 حر ا )90 الا انأسأ كل ةففلا ةعمللاو وجو

 0 ةعانصلا لماكن م اضعبو انيس نبا نوناق نم اضعب و يطاشمالا

 عيش لا انذاتسأ لع تأ ةو بطلا ىف عيمباو ىربكلا انيس نا ةموظنم

 طبا راودلاو دودملا ةفرعم يف ىهاوملا طقل باتك يطايمدلا حاتفللا دبع
 رو بالزسالا ع ف طاش نإ ةلسرو ةاسةيا فو .دراملا

 لا نبال ردلاو اهنم تقولا ذخأ ةيفيكو ةركسلاب لمعلا ىف اقول ساطسق

 سأتلا لاكشا ىويفلا ةمالس خيشلا !نذاتسا ىلع تأرقو جبرلا لع يف

 ةح سم نع لاكتالا عفر نم اضءبو ةئيها لع ىف ىنيمنملانم اضعبو ةسدنملا

 ظ آل وحرلا داو لا دبع خيبشلا انخيشىلع تأرقو ةحاسملا راع ىف لكما

 8 خيتلارع تأرقوىحازملا ناطلس خيشلل قتبطامترالالعىف ةلاسر اهنم بتك"

 كيلا لع ىلع ةلمةشلا شاقمرد ممكحلا ةءوظنم ىميحسلاب ريهشلا دمش

 : | او ىسأللو بيعكتلا ملعو 0100 معو

 لامعالا ملع ىف ةموانمو لوازم ملعو 0 1 تاق لاو تارطنلا

 ىراصنالا دعاس نب , دمحت موبفملاو قوطنملا ةحبمو مولعلا ةضورو ةيدصرلا

 1 مع اهرخنآو فرحلا ملع املا هع كقول اسر ناك ىو

 ل | رع هي اهالك ناحطلا ديسلل ةلاسرو ىلّئارسالل ةلاسرو مسالطلا

 تاتابنلاو تان اويأاىهو ةيعيبطلا كلاما ىنعأ ديلاولا مع ىف نزاخا ةلاسرو

 03 ,ادحلا حرش ىدنحلا نبدلا ماسح خيبشلا انخيش نع تذخأو نداعملاو
6< 3 

 َ 2 لا ةعلاطمو هداز ىذا ةعجار ع ةئيحلا ملع ىف ىنيمخجلا نكمو ةكملا رع

 ةكمزالا مما هيراغملا خيش قرشا ةحا يديس نع 0 ةيلع

 300 : ْ ةعبسلا بك اوكلا موت يفةممللا
2-2 

 م4 0

 007 ا ا
20 000 0 

15 



 ل ا 00

 نساحمااءادبا ىف مهم لك نسي ةلودلا روءاىف اولخد اذا ىتح ماعلاو صاخلا
 0 2 وه ثيىح 6 عفانلا 9 0 كولَس نا هلوق ة 4 .دلا

 6 أ مههاوفأ ن م هم 7 و موقا 2 ءاماعال ةيسخلاب نوكي موقلا وهي الا

 ةينعأ انا الا ري يا ةيسلا يكمل مولا هذه ناو يسأل لاو

 07 مو ةيبرسعلا ب 0 نم مهناغل ىلا بناجالا ابلقن ةيمالسا مولع يه ' 1

 تنك لا ال1 ا مالسالا كوام نارخ ىف نآلا لااهتك

 ىلع مطل نم نذ ةريخالا ةمزالا اكس اوروا لهأ نسال ١
 لبق هتخيشم تناك ىذلا يروهسمدلا دمحأ خيشلا ىه زالا عماجلا خيش دنس

 صهزالا عماجلاخ غ ويش خيش دج ريب 0 ىسورملا دمحأ خيشلا مالسالا خخ 5

 مولع !اهده 00 4 اطاحأ 50 هيأ 1 ريوشلا 0 يوفطصلا . ا ل ل

 مما لهأ دنع ناك هم 1 يلا امقلت نو ةجلا تافلُؤ م أمف هل ناو ريثكب ا

 هاه كن فعسم

 ةنعرشلا مولعلا نم هأقلن ام درس دعب هيف لوشي هناف ةمهملا رومالا نم فلا ل

 يرتعزلا لع خيشلار معلا خيشلا !نذاتسأ ن نع تذخا الوقنمو الؤقممام)

 ضئارفلاك العتق ا و تالومجما جارختساو باسهل لب نيفراملا ةمئاخ ا
 مالا نال منّملاو باسملا يف امهالكهتنوعمو متاحلا نبا ةليسو تاقيملاو '

 جرذلا باسح ىف قئاقحلا قئاقدو ةلباًمملاو ربا يف ىنيمسايلا ةموظنمو ١

 لغ اهدحا نيتلاسرو جاب زل هن ايه لع ىف سو رلاطم قااقدلا 1

 ينيدراملا هللا دبع خيشنل اهالك ببجملا عبر لع ىرخ الاو تارطنقلا مير ٍ

 . طبسل تافرحنلاو ردم ضرعل ةبوسح لا قداللا خيشلا ةجيتنو طبسلا دج '
 5050 موقتلا قدم ةدحللا حسو كر | ملا عضو لعيف ىندرالا . 7

 م نع بتاتك 4.لع ةءأ رعأاب ءافشلا رادب ججملا ىفار هلأ نتا يىديس
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 - نين اوقلا لعةظفاحلا عمقالخالامراكم نم اميفيتب اماهملا ةبسالاب تظفخل نامع

 ١ هيكرلا سفنلا يذ فيرشت اهللع مهطلسأ ةجدن نم ناو امسال ةيعرشلا
 | يدم 5 هعيبص نسحب بأ ىذلا ىلع د ءوحرلا ناكمتنج ةيذسلا بقانلاو

 35 : ماقلاعيفرلا هدفت لملاصأ ل اومايالا

 : ا دولوملا هلاعف ايحأو ق 2دصلا دلاو ىنبام دجلا اها

 1  ماسؤرلا مدعلا كعب تدحواو | مساردبا دعب مولعلا سورد ددح دمؤ

 . نموت 5 اضفلا 2 ةدايزااو «٠ معلا راشد ادصقل أاهسا.ق و ةحش ' ءالضفلاو ءاياعلا

 . نطولا رانمىلعأ هباولو هاقأو هللا هظفح هنأ ريغ لئاو الا هع 0 ماع كلذ

 - يهزاالا عماجلاب ةعونتما فرامل ءذه راونأممعي نانا اعطت مل هأقرو

 امن ريبك يتلا ةيمكملا مولدلاب مهو دع ليك ىلا هبالط بذحي لو ولالا
 ةيامعلا ةيعرشلا ءاكحالا نانا يف ءاضيبلا ديلا محل نا م :ركس سيل نطولا ىف

 . قطنلاكو رشع ىننالا ةيرملا مولعك )آلا مولعلا ن 7 بجي امو هيداةتعالاو

 لمعي اده 0 ريتعملا لوألا معو تاالوقللاو ا بذاو عضولاو

1 

 ع

0 
3 

 - نطولل ىني ال هدحو اذه نا ريغ نوسفانتاا سفانتيلف كلذ ىفو نولماعلا

 7 رظنلا لهأ دنع فراعتم وه [5لامكلا لبق لماكلاو رطولا ءاضفب
 ةناصعل ءلاددبم صاالا لودعب طونم ةءاصالاو دانقزلا ةداح كول واَدمَو

 ” مالغا مفرو ةفيرشلا ةنسلا رشن نم اماع بج ام ىلا فيضت نا ىنيش يتلا

 . ةيطولا ده لخدم اهلىتلاةيدملا ةبرشجاا ف راعملارتا سةف رهمةفدشملا ةعيرشلا

 ا . مولعيلا هماوضناب هناذ ةيدامجلا ةمالا ءادلع هميلثو هماعن ىلع دمحم 0

 يع
01-7 

 ” اوي ><
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 اهملاجاتحو أم . عفتلا ةفي رش مواعةلمج نولغتشملا ءالملا مركبو ل ظ

 تايعيبطلاو تايكتافلاو تاضايرلاو ةسدنهلاو بطلا لك نطولاو ةلودلا ف

 تونفلاو فيراصلا ىف داصتقالاو ةرادالا مولعو خئراتلاو ايفا را 0
 مهءارك ١بجي هلهأ ناف ةعانص وا نف ىف لخدم هل ناك ام ل ةيركسسعلا

 بابرال هعانطصاو فورعملا ءادسا يح كلذكو نطولاو ةأودلا لهأ نم |

 ايبارعا نا ةدمعلاف قيشر ننا ركذ دقف ةيبرملا ةحاصفلاو ةيدالا فراخلا ١
 اهعفران لبق هللا ىلا مسفر ةجاح كيلا ىل نا لاق هنع هللا ىشر لعل فلو |
 للا تدج اهضقت ل ثنا ناو كدركشو هللا ثدحح اهتيضق تناذاف كيلا ظ
 دشن ابماست اماف ةلح هيلا مفدف ريف يبا طفن ضرالاىف ابطخ لاَقف كن رزعو 1:

 اللجانتلارسحم كوشك [افوض  اهساخ ل هل
 البحلاو لبسلا هادن يح فلك < هيحلبم يحيل ءانثلا نا

 اعف ىذلاب ىزحيس دع لكف هب تأد فرع ىف نهدلا دهزتالا ظ

 تعءمس كيدال نوسؤْلاو كتقافل ةلأا لاقو ارانبد نيسم هل صاف 2٠
 مهلزانم سانا اولرنأ لوقب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةلود مظعا نامزلا دق يف ايندلا ف كيل هلا لع نوخرْوملا صندقو

 نانويلاو سرفلاو رصم ةلود نم اركدو امايأ مودا الو ةكسامت خمشا الو '

 ةءاعرو كلذب لفتشي نم نيكمتو ةمكسملاو مولعلل مميظمت كلذ ببسو'

 عالاراشا كالا 5 ماع نف 0 ءالع مبكو وامزك 7 هباج

 تدسفو اهؤاكحو اهؤالع لق ةلود عيضا اف اه رساب مولسلا هذه ىف ةئأ

 املاعم مولعلا تايدتب بح نمالواسحب نمدحت ملو امهفانم تدسكو اهعرازم ١

 نالطعالا ىلع ءافلملا ةفالخت رصم ىلع نم يذلا هلل دجلا نكلو اهبحاونو"



 00 ا ل 3 #0 0 .؟ييردم# 1 0 0 .# 0
 سر ا ا 1 1 ٠

 0 : 2 يي ا , “ م ريوق 1 2 هيرتز, 33-- 0
7 : 2 
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 ا 0001 ا تدع 0 فطعتلاو ٠
 3 ميرا ءاماعب دارملاو للاب 1 ىلع ميلمحت ناو مح افيطلتو مم.اقفر ٠

 م الا ٠ ىنعي اعورفو الوصا ةيذءدلا دئاقءلاو ةيعرشلا ماكحالاب نوفراعلا ٠

 : | ةيلتعلا ةيل آلا مولعلا لهأ مهب قحليو تالماعمو تادابع لمعلاب ةقلعتملا

 | وو دصاقملا فرشب ره ةنانوا ل د ةيعرشلا مولعلامهف املع فقوت

 امل نويدتنلا ءايلعلا مو ثيدحلاو ريسفتلا لهال ليحبتلاو لالجالا ةدانز

 1 و تيهرتلاو بيغرتلامولعبو هديناسابث يدحلاةي اورو هريسافتوانآرقلا

 | تدارابا 7-0 ثيل مه.ولق نع لحنا نيذلا ةَميَملا ءاإع

 3 تايد مهلا 000 > نيرلاو ءاطغلا

 ل ءالؤه لثف نيلاعلا بر :رم تامحرلا لزت مركذ نيذلا نيملاصلا

 ا وأ اع هسيلج ناكنف مهن ريملا ةدافتسال مهب داحتالا

 0 "ع وأ ظعو لس نع هد دخن ال اخ هدام

 0  هعافش م لانأ نا ١ ىلعل مهتم تسلو نيحلاصلا 21

 . هءاضب لا ىف .ءاوسا 0 ناو 2 ىصاعلا هتعاضإ نم ه رو

 3 ( ليقو )
 هابجلا قوف مبمادقأ مزع رم ةداس ىل

 ٠ 00 ا ا عا عا منا

 ثيدملا قو مهسلاج 92 ميمعلا ريذاب ةدئاع ةدئاف نيأاصلا ةسلاحف

 وخلا ىفناكبرش معلاو رول يركب ارم ءرما رشحم
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 ٠ ظ ا مكيف 1

 هوحدم مهفلدع ناو هوناعأء ب نامتسا اذاو هوطرتأ هس رس | ف١ ش
 هتاده باب محل هلل تف ل اورام ةناكحا نم ءيب“ ؟ مملع لق ناو ناو

 ةق لان هللا نول ريضلا لاوزو لدعلل هتلود داشراو ريشا | ُُ

 ةلادعو ةفعو ةءاجسشو ةمكج لهأ طا |

 دوعسم وه ةدومحلا لاصلا هذ. نيفصتم نيفظوع قوزرملا كللاف ٍ

 هيفظومو كلملا مانهاو نمحرلا هنع ىذربو نامزلا هب لمحت يذلا وهف ةيعزلا :

 تكامل ردق مشا حالصا قال | مهيعس نم عنع ال ةيعرلا اصع :

 هريغ د شر فرعي فيكو هريغ حالصا هيلع رسع ١

 ميقتسم طارص ىلا ءاشل نم ىدبي هللو هيض در قرا 0

 يباثلا العنا '

 ( ندلا ءانمأو ةاضتلاو ءاملعلا ةقبط ىف ) :

 0 ا لش اماه يا
 دهزلا لهأ ةقيفملا اع اا ندلاو ايندلا ماظن اهملع يتلا ةمفانلا رومالاو]

 مارت ايندلا ةبحم نعو نددلا يف صالخالا باعصأ مهف ممام ليلقو عرولاو
 ينلا ةمأنم مهتجردف ةعبرشلا ةلمحو ءاس الا هن هنرو مثو ءاماعلا امنأو ندعاشمو ظ

 مهموملو ةميظع مهتماركو لعارسا ىنب ءا.أ ةجرد لثم م هيلع هلل ص 1

 هلوسرو هللا مظع دّقف مومظع نف مس املك أن مو ضرم اههشنم ةمومسم

 هيلع هللا لص ( لاق ) ءاشب نم هِي هلا لضف وهو اهقح معلا ةجرد ىطعأو ْ
 م راو لاه ا نع فعاو ءاماعلا ظنا مدلل ينمأ تكلل ءاماعلا الول سو 0

3 
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 لاوحالاو كال نا وقلاو تالا و ومالا :مللاو مهلا ةعرسو ريبدتلا

 كالا نم اهنيب امو كلاملاو كلاسملا لاوحأ ىلع فوقولاو ةيناوددلا

 ىارحبتم ءافولاو قدصلاب افورعم نوكي ناو طباوضلاو دوهملاو طب اورلاو

 عرس ةطفلايكذ تابساهملاو ءاشنالا ةباتكب ةربخ هل ةيسايسلاءولعلا عاونأ
 ”يحاونلاو تاهجال ارمعم ةلداعلا هلودلار يب دنىف اظميتم تاوصلا ريثك اولا:

 أ 02 هوجو يف ادصتقم لالغاا ليص<و لاومالا فانضال ارمثم لامعالاو

 ”ناهجو امل يت ولا هلا لكم ذولا نوكمب نأ بحي ءاكملا ( تلاق ) امناقفنو

 3 يزول ا ىمنا ةيعرلا ىلا رخ .آلابو ىلاعت هللا ىلا اهم هجو راق

 مانغالا غفل رجبؤتسا ىذلا يعارلك اميمجج مهناف ةكلملا ءاسؤر ماس كلذ
 يك اااذدحو هلاك 1ك 0 ناو 0 اوهحتسا مي اذاف

 للك ا ءوسلا ةأعراب مل لانو ةر ل ادا وسو ةمالا حول

 نأنوما» نذلا ءارزولا فالخ ماه .الأ متم قخ لب رد 1

 :ءاك اناعرلا ن نوبزف ةاعاسلا 8 ةسابسلاو 1 رابعم كوب 596

 ٌ 0 الاء امدلا ةمالسل فتروزوهب 1 ةسابسلاو ةعب رشلا لازنع

 ظ لدملابف ضرعلاو لاملاو سفنلا ةنابصىف لدعلا ساطسمت در نإ 0

 تت ا راو نمر ل ل

 هل ةلماكلا ةعاطلا مهلعو محل هبحت هسفنل د لزه

 لأمت نرق زو جالا لماف لولا ا ا هلوقل

 .ةلزامورمالا ا ةمظع هذبف هلوسرو 4س ' ةعاطب مالا 2 ةعاط

 3 ل ةيواعم ميز ودع مالا لول رهظ اذاف ردقلا ا خا ةلءاح

 اع ها



 2 هي يا ىب# ىلا
 : : 2 هيت ااطوس لا
0 2 

 هيب - ربع - ا“

 ' د 0

 1/ : مجود يل

 9 2 > هل

 وه ىذلاسيئرلانمناذعتسالث اهنف جاتحةميسج ءايشأ ضعب !دعام هدوذحو
 ةبسالاب مك احلا ىف كلما بئانو ةيدلبلا ةرادالل ةبسنلاب ريدملا وهو هنم ىلعأ

 ىفارا وأ تاراّدع ءارش ناذئتسالل ةدمعلا هيف جاتح اف ةيك املا ةيطبضال
 ناقملا ريغ يلاهالا ىلع دئاوع برض وأ ةيحانلا نم كلذ لثم عيب وأ ةيحانلل
 ةيحانلا فرطىلعلاومأ ضارتقاكواهماجايتحال ةيحانلا فورصمل ةداعلا قو

 ةيحانلالاوماىف ةراجتلاكو كلكسو تارامو مفانمولاغشا ديدجت <وا,مزاولل

 لوبق وأةيحاتلا صخت ااّضق ىف يءادتلاكو فرضلا دس اهقودص فةرذا

 ةدمعلا ىلعاذه ل كتف ءىشب ةيحانلا ةرئاد ىلع يعد ادحا عم ىجادتلاو مساخنلا
 نم وه ةيحانلا قوقح نم كلذ ادع امو ءاضتقالا ل< نم هيف نذاتس ذا

 « بطن دنس: اهرشاين نا ناكمالا بسحي لمعلا لع بيرق هدودحو هن
 نم ذل“ ندي 10 لوفكملل ليفكلاو ميلا ىلولا ةاءاخ ةيحانلا نع ءيناخلا وهف وهف

 تاموامل ىسالا رظانلاك ةيدلبلا ةرئادلا لاو>ا شغب نم ةيلوت ايلعلا
 ظ 0 نيناولاوةيعرشلا اكحالاب م املا ةل نوكي نأ ةدمع لكل عب جيف ظ ظ ١

 ثاالوا بختي يرزبوهماقع طحن ماكحالا هذمل هلوج ناف ةيكسلملا ماكحلل هتسراممو ةيض ولا

 "0 فيلأت ىف للملاو لودلا ٌءاس ىف نوفاؤما ىنتعا اذحلو هماوقاو هنارقأ ْنِِ 1
 1 0 رو اذه ناك اذاو ماكل ةقاط ىف اهواءجو نونفلا ٌرئاس ىلع ةسايسلا بتك'

 ةيعرشلاو ةيسايسلا اهماكحاوديبلا ةعبرمش لبج هب ىرزب هناو دلبلا خيش فصو ||

 اماجحوأم اولا مارزووةكلمملا ءدلكرك نيفظولان 4 0 كلاب ْ ٠

 5 نم الا ةمبلا فئاظوال يختال ربدلا لقاعلا كالاق

 راقولاو ةشاشبلا فريب عمجم قاسملاو قل لاصلنا

 نسحو يأرا دايسو سفنلا ةزعو ةهازلاو ةفعلاو ةييهلاو لاو ظ



 ناذئتسانودب ١

 1 ا 01

 ' ل ل امل ةبسنلاب ةيحانلا خيش ناك ةيفافت مستو قاطو

 الما ةرشابم هصئاصخ نف ريصنلال وع متيلاك يبيف 5

 ءدثااو ةحلصلاهيطتمت اعابشي راضمنينقؤو امادارباو امارامعو ةيحانلا ةراد

 ٍ - نويدلا نمو يريم لاوما نم اهملعام ديدستو

 2 سوزلل ةيلمعلا ءارجاو ةيمومعلا لاغشالا بيئرئاضيا هصئاصخ نمو 22 يو ا

 ب اهصئاصخ نم وفيراصلاب ةموزالا يهتناك اذا ةيدلبلا ةرئادلا فرط ىلع ةييلبا راق

 1 بحات "ةرئاد ىلعاهمي راصم ناك اذاةيحانللةعب تلا ةب ريما لاح ار ءامعةرادا هرشابم

 البلا ئادلا 00 د لا رك هموت يلع فيراصملاتناكوا

 ان لا رئاسولا ناك هفاكك ثدشنلا اًضاةصئاصخ :نمونناكملاو تايل 0

 الخ 00 دل. ىلاهال مانت الان حو ةينمالاوةحا را

 لبذام باكترا 2 ةماقتسالا ىلع مهليوعتو ىلاهالل ةيرثلاو بدأ لاو

 0( رموت ةيحانلا ةراد صخحام عيزوت اضرا هءانرومامن ا

 |0010 ةرم بسحت ةيحانلا صاخشالع اهميزوتو دئاوملاو لاومالا نم
 7 مالا ليصح به كلذكو ةيرودغلا مدعل ةيحانلا ىروش مم داحالا

 ةنيزخ ىلا اهديروتو عيزوتلا بسحمدئاوعلاو
 ردا ةنبزخ ىلا وأ مقا

 دامل لامعلاو ةيمومعلا لاغشالل ةظحالملا اضيأأ هيلعو ةررقلا لوصالا سسح !

 ا 0-0-0-0 نع 0 0 ءبطم : 9

 0 كلذ 0 اة 5- ا

 فاذاود نا ناذكسانو ودب هل 0 ةمحانلا 5 دل“ 0 نا ا

1 



 راما 5 0

 مالسالاو مظنأو هلككلذ نم نأ وه ايف ةقداص ةيرمعلا ةريسلاو موقأو
 راظفالا اتي ف ندعلا هب مع دقو تفاضب جلا و نلدعلا ٍِق ميما نيب ىوسا]

 ةريضل لاف فارع لا لاك دلل مأ عيجج كلذب هل فرتعاو فارطالاو'

 مهمايأ ىف ةيضرماهماكحأ اوفلاخ ثيح اوفلس ماكح ضعب ةهافس هرضي. الو

 ' الهال بليمحتو رصم يف كيلامملا ةموكسحلا كلذو مايالا كل ىلعس ا الف
 ىمسم لجأ ىف الاوز ليلدب مومعلا ضمنت الةيصخش ةيضق هذبف رصالا ليقل ١

 مولعم تقوو

 هروكشملا يعاسملا بح اص ىلعد م موحرملا ىلاعتو كرابت يلوملا قفودقف ظ

 رصمويدخ هديفح امسال هناكماو هلاح ردق ىلع هئاثرو نم هدعب نمكلذكو ظ

 ةتباثدعاوق ىلع 0 ةيدلبل [ الا 0 ف عرش دقف لداعلا |

 الف سمشلاك ةرهاظلا 3 اعر نسحو ليااز علا اذه ةيانعب نة رقم ظ

 لاكلا ةخرد لا قراو لاما حجت رصم زوفت ليلد املع ا

 مه.رومامو مهن وادم بيتر تو يحاونلا يهيتلا ةيدلبلارئاودلا دمع بيد رينا أ |

 الها رثوام رئادءاسقاوةيحان لك ةماسج ب سحن وه امنا ةيطبضا ىواعمو ا

 ةدمعلا عمداحالل ةيدشر ةيدلب تاروشماضي|اممف تترتب ةميسملا ةيحانلا لأ ىتح

 وهو ةدمعلال ع امطبضو ةيحانلاةرادا ىف رادملاذ ةمهملا رومالا ىنهتدعاسمو'

 ليجستو هوب اسنالا دئارج مظنت اممم ةجروماب طونمو ف اظولا يضلل

 ل مأ نم وهو ةطوبرملا موسرلا ىلع نيدوةفملاو نيجوزتملاو نيدولوملا

 نمةريثك باوبا هيلعىنذب تابارقلاو سوفنلاو لاومالا .ظفح يف ةكلمملا

 ناالا ةيمك املا ةيطبغلاو ةيدابلا ةرادالا يوذ نم ةدمعلاف تاع 7

 تءرفتاملو ةيريدملاةسابر تحتةيلصالاهتفيظو لصا يه يتلا ةيردلبلا ةرادالا ا
 : 7 ١

 6 بلطم 2

 ماكحالا نوكأ
 ةبقتقم ايم السالا

 لك

 فاصنالاو

 « بلطم »

 الط تترك

 :راودلا

 | ب ,دللاتاروشماو



 م

 1 البت ولا ا وعتمتف ةيلهالا قوقلا نع ن1 اييإإ ةسانلا ع
 5 ١ قكز زاتماالا ضرتشا» َُك مهو لاومالاب مهسفل و نايا ىلمأ - اونلا

 0 و نيمزتللا فءض رد ةوّلا ىف نودادز مايالا لوادن ىلع اوراصو

 . ةقيقح ندهلاب ابوروأ كلامم تراصو ةءرملا عيمجا دنع تدجاوتف ةوخنال

 1 ةيرحو
 آ 00 ءاونلا باقر ررحتو ةدلبلا راودلا قاع قاتعا ىلع بتر دقو

 7 اظادحا ) ناتمبم ناتدئاف ةندمتما دالبلا نم اهريغ يف ام ةيوابورالا دالبلا
 ' ]ا وحأ .نيسحتو مفانمل نيفصو بابتك الا تاغ ساوتلا لاعأ م عت

 0( امهتناثو) نارم ءلا يف مدقتلاو دعا ىف دع الاف ىنغلاو ةورثلاب اب امللاعأ

 /ةعبات ةكلملاب يحاونلا ميج تراص ثيح ةلودلا نيكو ةموكملا هوك

 | اظناذال 1 او 0 ءارمالاو نيمزتللا طسوت نودب ةرشابم امل

 ”' ةيكلملا تافرصتلاب اذهل تا مدح ميا اا ةلودلا ف يومعلا

 ًايرهظ ةيدلبلا تامازتلالا سعشم حر طو ةيضرالا ةدايسلا هذل» ضفرو

 0007 اهرب ةدحوتلا كلما اصق اناكم ةفالخملا ماكحالا ددعنا قرط ذبنو

 1 ةددعتما ماكملا

 دعا هيدشرلا تافرصتلا نم قنكنلا ند يحاونلا لون مم

 . ةبوق تراصو ٍةحةيلكلا ةموكسحلا ةيانعب ةيدإبلا ٌماودلا قوقح تاظناخم يف

 ميج ا لا 7 ةمزلتسم ءا 00 0 ةنيتم

 كلذزم وقا ا ردص مَع ردا مانا داملان 7 7



0 0 0 

 ةيص 0 ا 00

 اهذخأ لبقو ةيورالا دالبلا ىف ةيعتما مدقت لبق ةفلاسلا نامزالا فو 2

 رابك ءارمأو نيمزتلم امتاموكح ىلاهأ رثك أ ناكر والا ظماب ندملا نم'

 ممسقلا مهنم دحاولا كلم ةيعارزلا ىضارالاو ةيدلبلا رئاودلا كلمتي نيلقتسم

 ةموكسلا سيئر اررّقم اجارخ مفديو هماكحأ ذيفننو هنأربهيف دبتسيو هما
 كرم مهمدنأ تح ام نيدبتسم ءارمالاو نومزتلملا ءالؤه ناكف ةريبكلا !
 دابعلاو ىلاهالاو نيحالفلا نم امفال نيدبعتسمو دالبلاو ىرملاو ندملا ظ

 عابنا طرشب رو.الا ةالول مولمملا ررقملا جارللا نودفدب كلذ ةلباقم ىفو |
 ذياسالا ءالؤحل ةعباتيحاونلا تناكسف موسرلاو لوصاالاو ةمولعملانيناوقلا '

 6 كاحاحلا ممل ممزرابم عم 00 ةيعبن نيمباتلا نيمزتللا ٠

 كيااملا دهع ىف ةيرصللا رايدلاب ايراج ناكام لثم تقؤ

 ةقرشلا دالبلا يف ةيجترفالا تاوززلاو ةيبلصلا بورما تعداماف 01

 9 و كو بورملا هده ىلا مس د ءاسؤر رفد ىلا ةيمالسالا ا

 نم هيلع اوردق ام مهئامازنلا نم اوذخأي نأ لالا ىضتقاو مازتلالا تاير

 ةيبد ةريمغو ةءوق ةيمج بابرأ اوناكو مالسالا برل سوفنلاو لاومالا '

 عم لانأا زيزعلا فيرشلا سدقلا ىلع باغتلل لاتملاو وزغلا ةنمزأ تلاطو . ظ

 يفةيقرشلا ندقلا نساحم لاخدا ىف مرصبنو قاّقشلا لوطل قافنالا ةرثك '

 ةميسملا تاقفنلامهقافناو مدالب نسح اممالسالا نممهلعنو ةيبرغملا مدالب

 مهلاح شياعملا ةهج سم اذمب عضعضتف ةديدم اددم هلك كلذ ىلع لوصحلاىف

 ةقافلا بو رماة رورضل م .متمعو مهلاجرومحلاومأ ةفلتخلا نامزالا ىف تعاضو '
 لهأ مم يرتشاف لاجرلاو يذارالا عيب ىلا اورطضاو ةقاطالا نع اوزجتو 1

 | <84 كطم »

 ا ارك

 اعدقابو 1

 يدار الا يلع ارالا
 2 نيحالفلاو

 ١-00 بللطم »

 ورواينجتنام

 بو رح !نعم

 ' ةخالهيبلصلا
 ف. رشلاسدقلا

 الب ن« هريغو
 مالسالا



 : 00 . 1 0 . ١ هيفا كن 8 ديل 7 7 4 ' 5 2 ا وعم 2 "2 1 1
 1 - 58 .٠

 00 1 2 72 5-0 5 . وح“ 6 1 7

 3 0 ةريشملا لمعا ةفيظولا هذجل ةرئادلا هذه :لهأ راتخاف اهدوأ

 اع نساني كلذ لثل عرغلاو ةبغرلاب نورت مالا ادبم اوك

 وعلا تامولعملا سيراجتلا 0 مهداعأ نم نسلا ىف نينعاطلا ىلاهالا

 ف درسا ف نمط نم نا ولعملا ن 2 رك امر طار

 يحانلا خيش * وأ إلا خيش خبشلا اذهل ليق كلذلف خيشلا مس | هيلع 208

 له ىلع لاحلا ل ولا تملا ترفرلا حدا

 5 كلا كاس يف تطرختاو تاموكملا ىف ىحاونلا تمظتنا ىح ةيمسنلا

 يك ىلا خيشلا مسا قبو تايلكل تاّيزج وأ لكل ءازجأ تراصو

 2 هرمع ناكام انأ مولا

 اتحب 3م وأ ميلاقأ ةدع مامضن او ناد دليلا بدربو نامزالا لوادتب 5

 كلام ىلا دالبلا ماسقنال امبات ايمسر امظنن ىجاوتلا تمظنب ةدحاو ةسار

 1 ماسقأ يللا ا تايرب دم وأ روك ىلا تالابالاو تالابا ىلا كلاملاو

 .كتدم ىلا وأ ةيدا#ئاودو ىحاوت ىلا طاطخالاو السا ل ماسقالاو

 ةيروبج سيئر ا لج ول ان اطلس ةكلملا بش ىمسو ءازجا 1 ندملاو

 كاحو ارومأآم وأ اظفاحم ةنيدمل مكاحو اريمأ وأ ياو ةلايالا ام 00

 ب ىلع اذكهو ةدمع وأ دإبلا خيش دابلا مكاحو اذكهو اريدم ةءريدملا

 تايمسلاو يحاونلاو ملاقالا فرع فالتخخاب ءامسالا تفلتخاو دالب لكف رع

 أ مهف مهنواعمو اهمحاون دمع ىلع ةموكسملا ةياكتسسأتدقف
 مهيدامعاو مهدهع ىلع ةلاح ةيلحلا تامادخلا عيمجو ةمركت ل 5

 اهنقا وم ءاضتفاو ةيدلبلا اهرئاود بسحن ةموكملا ىف تينرت دق نيناوقلا نا

/ 
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 مك
 لهأ ٌقومح 0 هرقل ةسدلا ا ةضقالاو ثتانيبلاو ىواعدلاو أ

 مهسو# و مهمفانمو مهلاوماو م 1 ظل ضعب 0 موكل نا رمل ا

 يح

 ةكلسلا قوقح نم عرفتو ةمفاذمو ةظفاحب يبلعامو مطامو مسا
 : عرف ةيصخشلا ةيلدما قوقملا نمو ةيكسللا ةرادالاوةسايسلا ىأ ةيمومعلا '

 ةخيشلاو يحاونلا قوقح ىنععي ةيدإبلا ٌماودلاق وحن ىمسي قوةملانءرخآ |

 ةيحان لكل ةيصوصخلا تازايتمالاب قاعت قوقملا هذهف ةيدلبلا

 100 ةاردالا فرعفف ةفدارتم ظافلا ةخيشملاو ةيحانلاو ةيدلبلا ةرادلا نان '

 ١ يخرق" 2 ىحاونلا لالقتسا ىه“ ةيزايتمالا ةيدإبلا رئاودلا قوقُخ دحاو ا

 ثيح نم اهماظن نيسحب 00 لك لالقتسا ىنعي ةيدشرلا تافرصتلاب '

 تحتابب ةضاملا اهتسلصم حم اهداديتساو اهلاهأ لاسو يدل 0
 انفال ةيحان ترام رثك وأ ةراوأ ةيرت مومت ىفدة ا

 : ءزج ىهف ةيمومعلا عفانمل امعدتسا ىنلا ةيصودخلا تاق العااو طباورلا نه

 1 ةيدلبلا ةينضوضللاانازلاب اهيكلمت مازحا نماتمزاتنا كلا ل ا

 , ةيريج رئاغو ةلج دئاويغو لونا ضناومو ةلقود كاوا ا
 00 اهمممدقأو تام وكمل ان وكت لع وخلا نبات ساولا ف وكلا نا مث

 0 تاخيشم يحاونلا تناكدقف كلاما لصأ يحاونلاف ةيسنأتلا تاعمجتتلا ىف

 ١ 4 ةندمواردش لعوأرثك | وأ ةيرق ىلع ضعب نع اهضعب درفنم ةلقتسم ةريغص
 | كلبلا»  ةجاحلا ءاضتقا داحتالاو عامجالا يس ء ابلهال لما ناكو ةندلب ةرئاد فصوب

 ةيلخاد ةرادا ىلا مماحايتحاب اوسحأ ثرح ظفحتلاو شيعتلاو سنأتالةيناسنالا

 سنان نسحو ةظفاعو لمع ىلا ةرادالا كلت تجاتحاف مهترئادل '

 موو اهرما نموسلو 'ةرادلاكلي ةراداب موقب سيئر ىلا لالا ىعدتساف |

5 1 



 تال 2 .نأ “نع هاتي يب 00
 131 “و جدام

 ا

 م هلع مكب ضن

 عر ضرالا يف نءاومحرا نمحرلا مهمحرب نوممارلا فيرشلا ثيدحلا

 يجر نوديرت متنك نا ىلاعت هللا لوقي ةلزتملا بتكلا ضمب ىو ءامسلا ىف
 0 ىنمملا اذه ىف ليقو ىدابع اومحراف

 . امدعلا كلوكشي اذا ريقفلا الو امدعزانيكسلا م رئالت نكن ا

 ' امر نم نعزا مجرب ااو 2 هتنحر نحرلا نء وجرت فيكف
 (رخ | لاقو )

 كح ءانمأ مما انج عطا داو

 | حرت رت نسحب ناكلملل ىخبفيف ةرثاكتم تاقبط مهف ةيعرلا امأو |

 3 ةراجتلاوةعارزلا تابرأل امي : ناوةنسملاباد ١ الاب مهتالخابذيو مهفالتخا رع 2 ا

 0000000 ْن 1 أقودح 0 0 0 1 ةراملاو مهحالصال كلما 1

 نيت 0 بخ 0 ادا ل قوام 0 0

 ةق- ط ا 1 0 6« باطم 2 ْ
: 

 ئ ١ >لمملايف انوقح م 4 نأ لاق نا ةيع رلامومعىلع مالكلا ل طسو 0 ا
 >ىا ةيدللا

: 
 ٍمسلو ضعب ىلع مهضعب ةدحاولا كيل !لاه أى ومح 0 هس ت1 دوةحلاب ا ا

 اا ةرخو ةيمومعلا ق وقملا ةللاقم ىف ُة ة.صخشلا ةيسوم 11 وقملاب موضعب ا ا

 فاك قوتملا ةذهو ةموكملا ىف تالماعلا اهلع رود: .كافاعدالا

 1 1 ةااجلاو د دودحلاو اياصولاو ضئارفلاو ةحكن الاو تالماعملا نع ةرابع
 ع



0 

 نك وفملاب كامل ارعأ ردص بقل ىضاقلا هل لاق كلملا أ 8 هنع حفصلاب

 ( لاقو ) رزولا كيلع قبو باقتملا كلنع عفترا دقق اميرس ب فمهذاف كيذ

 ةبوقع كي 7 ,اع 3 مسلاب ام لق رخآ 1 ناننإل رع ضاق ا

 كف د جعزا لامللا يلا بهذا نامللاب لتملا كادي: كالملا أفق لتقلا

 روفتلا لك :

 ٠ بلذهم 3 فق نال ٠ع كلاما حصرا ةيلدعلا ماكحالا 6 ةمقدملا ك كلامملا فو رملا حفص ن 1

 ْ] يف دمك ةنلفاللا راكم قرا ىولال سونالا ف يرملا بنذ يف الا بلاغلا :
 رابعا قو

 دايعلا 0 ةيسنلاب ءىش ٍِق اعدل نع كللازو اععالو ةيكوللملا ةسايسااب :

 ةثرو هل صخشل لئتاقلا نع حفص, الو هللا دودح منع الف ةحاشللا ىلع ةينياا 1

 قيم لطب الف يناجلا نع كالا فص عمو مهقح دولا وأ هيدلا نالادبأ ٠

 فاذا باقع فيف ىه اعاكلملا قومح ناف ةءانملا ناش ىف ةماقملا ىوعدلا

 نم سيلف ةنحرلاو ةقفشلا ىلع ىببلا يناطلسلا سومانلاو قولا ذوفنال ارظن

 قيقحتلا لبق ك احمال كلذ رابظا الو هرورظ لبق بنذلا نع هوفع ةحلصلا |

 ةيمومةنتف تلصحاذا ةموكحلاقوةحىفهلو قحلارتس ىلا ىغش كلذ نال ٠

 : ةيكسملا لاخلا رب نا نودسفملا نابو ةنتفلا ءاسؤر ربظو اهران تدمخو

 ماما لصح اذا كلذكو ةيسايسلا معنا ن نع ادع دق هنأب ماياضق أف ةماقملا ِ

 قي مملع ناكو لامها وا سالتخاب هب ريملا كاوماإلا فا ,مدخةسملل ْ ْ

 1 بلطم 3 موليبس 0 .اومم | امم مهحماسإ نأ ةبساخوأ ْ
 00 يي لع ىنبم هدارع ىلع ةيضراىقةللأ ء انلخ منيل كلوللا؛ نموا نش او

 ا 20 هصن فاضنالا ىأ نحر قالخأب نلت سر 1



 لداعلا ميلا كلا وه 3 ْ

 5 ال

 ظ . ةمحرلاو ةفأرلا نم كلما هياءنوكي نا ىنبذي اه ةقئال ةلياجلا ةنز اا هذهو

 : اًذحل يلو كولملل ةناذلا_فاصوالا نم نوكي نا تح رطا ناف رملاو

 ا هقحفف همومحو هفالطا ىلع لب صوصخ دبق و دود لح بولطملا ملخلا

 )كو دارا ةنخ كلا ا ها فاو هيل هرأ هيف شولم ا

 عسب: الث هريبدنو فطلب هكرادتنلف تداح ةعرا نت نآو دو الوأ ل

 5 رشلاو ماعطلا # رم ةشييملا مأ ىف للخ مهماصأ ناف مقارلا ىل -

 0 و مهملع مسوي هناف ةضفلاو فهذلا ىف وأ 00 5

 1 هناف ةنْزَع ناطاس نيكتكبس نب دو ىزاغلا ناطلسلا لمف اك مهم ثداملا

 ا ١ م يلحس نا ىنيذن هئارزو ضعب لاقف ماعط هل: ناكو نمر تنال
7 

 ” لخأتنا 0 و لبال 0

 + مترلنلاو ةدشلا يف انئيعرو ما 07 نئنهسحتسا الو اش

 8 || حدرا ى مانلا مولع 34 0_0 00 5

 ظ ادبف رخا | دإب ىلا ىلاهالا ٠ نم نم لهنيلف ن ع ناو إبلا ِق دزلف

 000 0 راتسالا قبلي الف ةباهن الامي لآ هنلح لذي نأ هل زوجيو
 نع الو هنع حفص اذا ام ةلاح ىف ىلالا نع حفصلا يلع ل ةلماخلا بابسالا

 الرا ىتلاح ىف همح ىف قثاللا اعاو حفص. 1 اذا ام ةلاح ىف حفصلا م 5-5

 04 انوصو ةعب رمشلا نسومانل اظفح 03285 كلذ يف زواج الل نا باقعلاو

 ماعلا نمالل ةنماغلا ةيعرشلا ةسايسلا ةوق ءاقبا ىلع ةظفاحو ليطعتلا نم هللا
 7 نم و ل 6 لاا ىدعتو 00



00 
 وه ىولملا ذوفئلاف ممريغو نو اودلا راظنو ءارزولا صئاصخ ..ة رك وفو

 هيف ةيؤسم ال 0 قح ومف هير ' نمل ىلارجالا ذوفنلاب زعاللاو بيترتلا

 ةءزبلا شويجلا ريمأو هكدا تلو فيكف هرينل نوك< الو كلا لعأ

 ةيلخادلا ةبركسعلاو ةيكلا 0 رادم هيلعو لوالا مد قو ةيرحبلاو

 هربا و1: ناديعات 020 نأ ةيمومعلا صصانلا دل ىذلا وهو ةيجراللاو

 نين اوقاف لوصول ارد قرط ةنيبلا مئاوللا مظنيو فئاظولا بترو ايف

 ىلع ةساررلا هلو هسلاجمو 0 هناوند نم ةرداصلا ماكحالا ذيفت صأيو

 يطعي نأو ةيلاعلا باقلالاو بصانملا مسن ناىف قالا هلو هتكلممن يد ءانمأ

 هباشدو فرشلا ناون
 الا اب دتسي الو ًاطومفم ىرح ال مناف اول مظنتب سلاجملارمأ اذاو 01

 ءازملا بينتو اهفلاخ نمىلع ءازمللا بيدرتىلعو حناوللا سفن ىلع قدص اذا

 نود اهماف اهخيسربو نيناوقلا ربرق ىمسإ ام وه نيناوتلا ةفلاخ ىلعا
 مول امفلاتع ىلع سييل ءازملا بيئرتا

 ٠ نير, اهضئاصخنم سيلف باونلاسلاجو ةيصوصخلا سلاجلا ف ظوامأو «٠

 ريالا فئاظف ءارللا هيلع رقتست ام ىلع تارارقلا لمعو تالوادملاو تاركاذلا الأ"
 رتشذ مالا: ىلو تايصوضخ نم كلذكو الا لول كلذ ميدقتو ةيبلغالا ]

 ا ىمسب ام ةيكواملا ايازملا نمو اهرشن مو نم .ايويشم ارجاو لاا |

 ا 2 وك قملا هل نا وهو يكولملا بصنلاب ةقئاللا اياز اا لجأ وهو نيناملا نع حفصلا

 ظ 10 جنصاا نا..ذالا قاخو ليبق نم هتبانج ىذلا ىناا ىلع ةبرتملا ةيوقعلا نع حيفصلا ىف
 , هع ةيوتنلا "كلزكو ملظعلا بنذلا نعوفسي ميظملاناف ةنانملا هذه ءازج فيفخت وأ انيمضأ

٠ 

 ظ
 ظ



 ين ظ

 : ذي رولا نان ذي كل لايجالا نم مهفلخو مهمرارذ نم مدع قي

 59 ,ف رينا ىلا نايبلا نمو رئالا ىلا نيعلا نم لقتنيف اكلم رابخأ ةمالل

 ف رصتب نأ لقاعلا كاملا بأدف اوربتيل مهمامعال مهملاثمو كولملا نساحم

 أ هللا نا هنانكسو هناكرح ىفو هناقوأ ماد يف رضحتسي و فقاوعلا

 اىنمب مهلايعارو محل اكلام ال مهبلع اكلم هلءجو ةيعرلا ةءاعرل هراتخا ىلاعتو
 ليج لازع يلو م الك [ال ىنممو اسح مهئاذغ ندطابناع
 *راسحالاو لدعلاب عينا مم دقو هدايع ىلع حرا 8 انا هنا اوأ

 كلا اال لاو لالاب لفات ىلا رزأ لك نم لح لاق تيح هد امو

 00 ادق ءاشنإلا تووهو ررمالا الو تاحاو لوا لدا ةروداق

 "الضفأو نيناوقلا نازيع فاصنالا ىف ةاواسملاو هقح قح ىذ لك ءاطعاو

 .لاقو نيطسقملا بح هلل نا اطيق يلاعت لاق لدعلا ةع 1 ةيولا

 ”ناسل قطن اذا ءاكملا ضعب لاقو لدعلا ىح هللا نا ملسو هيلع هللا يلص

 ' ف]وأملا ريد ةرامأ ةداعسلالعو زملاب ال ىرشي وف ةرامالا راد ىف لدعلا

 ردنكسالا ( (لأسو ) مردقل ىللعأو : رك ذل مقرا لدعلاب دالبلاو .دابملا ل

 لسا انامعتسا اذا اولاتف لدعلا وأ غلبأ دنع ةعاجشلا له لباب لهأ 2
 ”ةلضافلا ةكلمملاو ةلماكلا ةسايرلا تهننا لدعلا ىلاف ةعاجشلا نع انينغتسا

 هيف رحب ال ةصاخ مدي يامل ذوفنلا نا اضيأ رومالا ةالو اياز نمو
 فنزا ثيح ةميسجلا دئاوفلاب ةيعرلاىلع دون ىمظعاا ةءزملا هذهو 1

 ع دارا ا ونم هنوكل ةعرسلاب ىهذب بالا هذ ةيمومعلا اصلا ءارجا *<
 5 ع هناف نيريث ؟ دي ةددعتم تاداراب طين اذا ام فالخ ةدحاو
 3 لا ةرشابم وه ىنل يئارجالا ذ ةوفلا د ريغ ئاضتلا يواملا ذوفنلا اذهو



 100 ظ

 امدلاب لصتم عامش هلو بلقلا ىف لّثملا ترا ةعاجلاو ةئسنلا لهأ لا
 اذه بحاصف ةقاعلا نمأ 0 تاي ا 1 ا باقل :

 0 اذه حاص ةيقاعلا ءودس) 56 0 كوة 2707 8

 ردصلا ىف . 1 سمن 0 0 كاح 7 ل ل هيلا ١ نأبطاو ف 1

 0 اضيأ كلذ تول فا ا نإو كشف كل

 !بلقالاعنا مصل لوقو اذهوأ ل ايلا طف يتلا هللا | مكش 0

 نم ضابشقالاو رينا نم طاساالا 2 ممريغ ةمدك 0 ةمذف

 هللا نمفوألا| تاونع يضدؤللاو قظلار :مايلاق رف لدعكح ةمذلاف رثلا

 مهساحواضي ًالدعلا ىلع مبامح اممولدعلا ىلع كولملا لمحت م لات

 ميغ كلام أ م كلام ا درع يأر ىأ يودبلا ك١ )| ةنونعم ةياعأ

 ىومتلا ارلا يوم ءلاموالا نم نويحتسي كولملاناف كلاملا نم ممرواج نمم

 ىف لزم الو هنكح ىف لهاسش ال رباكالاو كولملا بواق ىلع ىهاقناطلسا
 بويعلا نمهحضفب اع : مومعلا ني نيش بولملا هكنم ترش ' نأ ليوف هئاضقا

 ٠ 0 ةنر باع ا لع ول لبا 9 0 دمك تشو 5 ناك 3

 مهعأ اةوةباكح يأ خمرا ةلاناسحالاو ولدعلا لع ءاضيأ كولا د تسال

 ' « لطم »

 ىارلا نروح
 , ١ لمخم يومعلا
 ١ !؛رومالا .دإلو

 لدملا ىلع
 0 ناسحالاو



 3 ظ 2 1

 ا اوأ ةركوأ هراكفأ خلات رع كلملا دبعف 1 توف كلا نرحل كل
 ةوهضقن عوسالف يولملا بصنملا ىلا بوس وهفهيلع هقدصتوهيهاوث و

 'انخاو متعالاداوسلاب اب ايات كلاما رك اىرمالال وأ يف يولملا تصنلاناك

 ٍِو و 1 ونةفلاودسافملا نم ءىصحن الام باذعت الا لضاط مرال كك وةمآلا

 رابخاحلاملاا ا 1 اردتم ديلاكلا وح نوك ةدعأت تزمتقا تافالخالاو
 اهدنعررتت اع كلمت 2 لوم بسح ىلع ديعلا ةءالوو ءانمالا ىثراوتلا

 ١ كلاملا ماظننا نسم انماضةيكواملا موسرلا هذه. لمعلا ناكف

 الع 0 قتاحاو ومملعو ايازاابىمستاةوّح 1 امم ىف كولملل نامأ

 هلق ىفهيلع سيلف هير ىلع هباسح ناو هضرا ىف هللا ةفيلخ هنا كلملا انازم نف

 | رتاج ا 1 1 ل أ داع او[ مروعا يوت
 5 عم هنع لفغ دق وكنا مع اع هراطخال نيلو قفرت تائانلاعأ

 هلل لاقدتلا نورا نمل انلعف ةجيصنلا نبدلا سو هيلع هللا لص هلوقل هب نآلا

 3 رحت ةكح هسفن ىفناننالل اضياو مهتماعو نيماسلا ةمئالوهلسرلو هنات 0
 ضاق يمذ ةنئمطلاوأ ةماوالا سفنلا ىهىتلا ةمذلا ىهو امحاص ىلع ماك>الا

 رون نال ل ' هترفاع هعمل قفاو الاي 0001 لعف اذاف ةوشرلا لبقال

 كلذ ىلا هسفن نئمطتال هلءفىخيذب الام كلملا لمف اذاو بلقلا ىف عطسب قمل
 0 ُهنلا هيلا نئمطتق ريما لعف اماو هل . حرش الو هيلا هبلق ن 3 . الو

 5 ردصلا هل حرشللو ب باقللا هيلا

 ناذ ' .انفيلا تادارآلاو ةيذلا تاكرملا أدم باقلا نا كلذ ناو

 دارا هنع تردص ناو ةحلاص 3 ندبلا كرح ةحلاص ةداراهنع تردص

 7 اذلو ةيعراك ءاضعالاو كللاك ب لتلاف ةدساف ةكرح ندبلا كرحت ةدساف



 5 ْ ٍ اا

 لمهن مث نطق ثينلا لوأو - هقداصلبفودب حبصلابذلكو 0
---90 0 ( 

 ريطم هؤدب رطم 1 اريثك ار ليل تكد

 ةلوةمنم ىه ةكك الا ةوقلاب قبس امف اهنعانربع ىتا ةموكسحلا نا مث 0
 كلما مهب الف ةيعرو اكلم ىنمي نكرم تافاضالاو بنتا 1

 الكيت نا بجواذبلف ةونبلاو ةونالاك كالابالا ةيعرلا موف , الو ةيعرلالا. ظ

 ظ لوقف رومالا ةالوب ءيدتبنو هب قاعتام عم امهنم |

 ل الا ذوفنلا حاصوهتمأ سيئ روهرمالا يلو ظ

 عار نودب ةمظتنم كلمت ىف ةيعر دحوت الو هتكلمم ىف ةعرملا لوضااا ْ

 مه وش نيس مداعسأ ىف ىعسإ نم مدعل اهلها قشو تلتخاو تعض الاو

 ةنايصوشب راو ءاكح الا فةبوستلاب اءاعرلا ق وّةح ظ فحل كلاملا تسس د

 ةيطرم عوض لوو ةيعرش ماكحا.بجوم لع ضرعلاو لاو سنن ١
 نين اوّملا يجوم ىلع هاياعر ةسايسل ةموكملاراقت كللاف 1

 ماكحالا يلام كاملا صتخا دحاو ام موقنالةعيسجةسايسلا تناك الو

 لعجو سلاجلاو كاحلا ىلع ماكحالاتايئزج ىف هذوفن ضءب ملخو امايلكو
 يي سا, ىفتسييل مهضعب لاقاممودعتيالو مهلامفادشرت هيصوصخ نيناوقو متاول ملل
 مكحألا يلام ل ىيمالاب اف ةوقلا نوكتوالاءاكحالاةلدتعم ةكلمم الوةمظتنم ةيعجج اينالا

 امتلك
 5 هاضما امعيمج ناك اذحلو ةماللا نءةلودلا سو ءان نوصن ةلداعلالوصالاف ةيلدعلا

 ءاج نمل غوسي الزيدنتلاو لمفلاب هاضتقم ىرجاو ماكحالا نم فلاسلا كلل ]

 راس فةراج ةدعاملاهدهواهاضتةمىرح ىتلاهماكحأ لطبسو هشدخت نأهدعب

 ةقيقملا ف ةءجارامايرجامص نع اموصب ةيكسللا لوصالا ةمرك كلاعلا ظ

0 3 
 مدسده



 ١ ٠ يو يدابم ريخالا ده.لا اذه ىف رصم تايربدم يف ددجي دقو ماوألا وعن 1 ءدسدا

 ةوخوو دولا ءانان 4 بغرب 0 م بلكي ةيويدطار ماوالا رودص وهو هيلآ 0 ا
1 

 مهفيظوتل ةرادالاو ماكحالا ميلعت ىعاون رمت تايردملان واود ىلا سانلا ع ظ

 يغاشلا لاق ةءوكحال عفنلا لك مهعفن و ةيرادالا فئاظولا ىف دعب اهف ماكحالا يلع ٠

 ناك ةتيتيلوبل طفل نوكممم نوواودلا راظنو ةلودلا ءاسؤرل الا اهماع ىغبأي الا ري. و
 كلما, الا قي ال امم رييدتلاو عادملاو ةليملا وهو رخآ ىمع اضن[ انور 0-5 ظ

 نه ابامحو 'ةلامالاو لدملا لع ةسسؤم ةكللا ماك جالا ميمج ماي [االا نه ىفو تملا“ مسا
1 

 0000 0 ا اي جاب ا ضب أ وهو قل ف م موقتملا هننلا صولخو 0 ظ

 ديرب ال يذلاف ةساب لا ىه ىتلا ةءوكملا نيناوق ةفرعم 0 ا

 "ا
«< 

2 

١ 
3 

 ةبحلا سرثي ام ةيعرلاو يعارلا نيب تاقالعلا نسحو لمعلاو لوقلا ىف 8

 لع هريسو ةطوب رملا لوصالا هعاينا فحل هاياعرو كاللا بلق ىةدوألاو

 "كن رمو ةموتكم ريغ يهو ةطورشملا ةكلمملا ماكحا بسح مولا ننسلا
 ةيكللا ماما قف مهمه ب بح هاياعر بحي يذلا كلملا نام وللا

 هنم هلاجر ءافطصاب 1 رو هقح يف ىه ىتلا مت ار اي ةناعتسالل

 ردقلا ةلالجو ماقللا وسو ىمالاو ىبلاب هدادبتسا عم هنال هلأوما ءافطصاب
 ااا ف لالا لك هلتف ةرتكلا رك وينسب الو ةدحولاب تكس ال
 ش ارمو ابوك رملا هسرف هتنانعك بونجلا هسرفب هتانع 0

 ل ديلا ن ءاضأو تامدقلاو لئاسولا لهس مئاتتلاو دصاقملا بح

 اا يدار 00 هقوقْلل هبلطف تابحاو هيلعو اقوقح ناسنالل

 ابق ىلع ةمفوتم [ىقرعمو تايح >اولاو 6 ءم نايضتقا لكالا

 امنيناوق ةفرءم امف مدختسملا لثم اضيأ وه ةموكملا ةمادخ
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 باها بابسأ ىلاهالا فرعيل كلذكو ةلطمملا ةاكرزلا مادم ةيمالسألا ||
 0 ع 3 .اراقعو 0 0 'ئى نع زا : ّ ا أ

 7 ونش نمز نم نايبصلا ناخد ف 0 اذاف ةيميظنتلا تايلمعلا نم [

 ليس .تاييسلاو ننابسإلا اوميفو اهعورفو ةعرشلا تاساكلا دس

 اذه لهو اهلومفم ءارجا ةيلوجرلالاكىلا لوصولاو دشرلا غولب دنع مهتلع'

 ميكالمال ةبسنلاب مهتابجاوو مهقوّةح ةف رممىلع نطولا لهأ فاقب الا ميلعتلا

 اماع يدعتال أءفدو مهةومح لع ةظفاح مهملع امو مهللامو مهمفانمو مهلاوماو

 ىف ةيمودمعلا ةيعجلا مفانمو ةرادالا يدامل ملم ةيحان لكب نوكي نا قئاللاف .

 هل 5 صخشال هعددت عم ملعت لا اذه ناذ ةجوكتلا ةسدجلا هءقد 3 ةلباقم :

 م لا ا 0 موش هنمو ادا با مله ف قىوثعم ريد 371

 1 دئاوفلا 0 مهسوفن 0 نطولا ةحاصم ىهو ةموكنلا

 رو دل ةيمومعلا دئاوذلا نوضف الالوصحلا ةناؤمدم 0 دحىف تسيل

 ةموكتملا نوناق نوك باونلا ةزادالا فام ميلعت ةقايل يضتقيام اضيأو |

 الاو اهوصأب ةفرعم قبس ىعدتسإ هركذ يايساك يدزلا سلا

 ايس ال لعتلاب معلا يا لو ايما ادختسا ىلع ب تارآ

 0 منال ناك

 : ا 3 م يتلا ةيمومعلا يكمل قيمحت الإ زحتذ ا 2 2 ةيصخشلا ا

 .اهيس ال ةيكسلملا ىف همادختساف ىلاهالا نم دحأ مادختسا زاوج نم عنع ال |[

 !١ وق نو آم وكحلا ءاضوركلا ١ ةيكللا ةم وكيلا 0 نم هسا دل .



 « لاطم » /

 ةتتلوبلا نا 1

 كلذ وحنو ل ريد ملع اضيأ ىم 1 ةراقالا ه ىمسلو ةيكللا 2

 ةيدمتلا دالبلا ىف ةداعلا ترح دقف اهطباورو اهقئالعو اب اناكجلو ةلودلاب .

 كلاملا يف ةلم» اهعورفو ةيمومع ةكاح ةوق يه ىنلا ةيسايسلا ةيكللا

 كعب نامبصلل أرق بم هندلب ةر لك ىف وك نم عناسلا ف ةموعدلا 1

 باجتا بابسأ مديشبو كركم لاح لاو لاومإلا . "ريدعلا هلع

1 

 'هرماوأ ىلع فقوتب ثيح نيئاوّدلا نينقن هيلا سس يذلا وه هنا ام هريغ

 يتلا ةثالثلا يوقلا هيف ترهحنا دّقف امجوع لولا ءارعاو ابر وامك
 ةك املا وهلا ناكرأ ىه

 ةسايسلا نف ىمست كاملا ةرادا امم ىتلا ماكحالاو لوصالا نأ م

 ٍِق ةيلع ةمدانلاو 3 ثدحتلاو هيف ن 2 نارودو 0 اذه ٍِق كحبلاو

 يأ ةعيتيأو ىمسي كلذ ُُط تاحزانل ىف هيف ضوألاو لفاحملاو سااجملا

 قلعت ام لكي ه ةةتيلوبلف ىدايس ىأ قيئيلو لاقيف هيلا بنو ةسايس

 أهريغ ىف نايدالا ىتكو ةيمالسالا دالبلاف فيرشلا نارقلان نايبصلا ملعب

 مولعلا 000 هاذ دح د 0 اذهو عئانصلا ميلعت لبق

 ُ ة_حلصلا بساني 0 6-5 أمميلعت نا عم م لاهالا ءانمال ةيسنلاب يرقلاو

 اةيسايسلا رومالاىدابم ةيبرعلا يدايمو دئاّمعلاو فيرشلا نآرقلا ميلعت ماع
 ىلع دومتىتلا ةيموسملا عفاذملا رارسا مهف وهو اهجئاتن ىلع مهفقوبو ةيرادالاو

 ا” ة ام او ةحايلاو ةرادالاب نسج نم ةعرلا رئاس كعو ةيمجلا

خ اهسفن امطو مدخل نا يلاهالا م
 3 علا ىف ةصخش ةمد

 ١ أ جارخ فصوب ملاومأ نم ةصصخم ةصح عفدب ىلاهالا مازلا بابساو
 لودل ف ةماقا ةيمركملا تانابج 0 م كلذ 2 وأ ل

5 0 
 ديف



 3 ّ - ايم راس #0 دادي 5
0 5 3 7 3 55 4 

 م4 سس : م
 هي

 ةيعرال عنصيو ملاظملا نع داسفلا لهأ عدربو ملاظلا نم مولظملا فصنب نم
 ملاطو ملاص نم هقحتسي ا دحأ لك لباقي ملاصلا عيمج
 0 نياق ل قارا ماظتنالا جايتحا اذه نم نابتسا دقف 1

 ” ةوفلا (ههيناثو دسافملل ةئرادلا طاصملل ةبلاجلا 6 أملا ةوقلا امهادحا
 ةيم ومعلا عفانم اب ةعتمتملا 4 3 را 0 زرحلا ةيلهالا ةوقلا ىهو هم ركحملا ظ

 ىرخأوايند هتداعسل يصحو هبسك دوجوو هشاعم ىف ناسنالا هيلا جاتحامف
 ةيكللابوةموكسملاب اضيأ ىمست اهيلع عرفتب امو ةيموسملا ةمكاذلا ةولاف

 اهاوقوةموكملاناكرأ ىمست ةبوق ةعشأ ةثالث هنم ثعبنت ىزكرم أ يه

 محلا لصفو ءاضقلا ةوق ةيناثلا ةيعرشلا ةسايسلا وأ ةعيرشلا ماكحأ نم

 ىلا عجرت ةثالثلا ىوَقلا هذبف اهب ةاضقلا 9 دعب ماكحالل ذيفتتلا ةوق ةثلاثلا ١

 امنا ةئاضَملا ةوّقلا نال نيناوقلا, ةطورشملا ةيكوللا ةوَدلا ىهو ةدحاو ةوق'

 نونوذأمو ؟ احلا ىلعرمالا يلو باون ةاضّةلا نال كلمالةعجار حالا سفن ىف يه

 ماكحالابمهناضق يأس اجلا ماكحو ةيئاضقلا تايالولابةاضقتلا دلي يذلاوهفهنم ١

 قى ساجموأ ةيئاضق هالو لكس بختليو ةيعرشلا ةيسايسلاوأ ةيعرشلا ظ

 نم يقلل ىف ءاضَقلاف ةيعرملا دكلمملا لوصأ بجوم ىلع كلذل ةيلهالا هيف:

 ةاضتنلا ماكحأ تناككلذأو هترشئابمىف مؤافلخ ةاضقلاو رومالا ةالو قوم ظ
 ثيح نم انمض اهب سمالا يلو نذا رابتعال ضقنس ال عرشلا قبط ىلع ىلا
 كعب ماكحالا ديف .ةوق كلذكو .كللا لآ ةوقلا د ِش ملا مو ظ

 هبف هكراشي ال ةلهو لوأ نم مالا يلو صاخ قح اهناف اهيف ع عطف ظ

 ضرالا ىف بصنب نا نامز لكىف هنداع ىرجأ هنأ هدابعب ىلاعت هللا فطل نم

 , لمعلا هيلع يرجي ام حيجرو امميظنتو نيناوقلا نينقت ةوق ىلوالا ةوقلا



 م

 0 ار رألا نسف انبأ لع بي رشلا نطولل بح .امف ةتسح ىلاعت هللا ءاش نأ ىهو

 لوصف ةعبرأ اهمفو

 ”الا الو لوالا ةقطلاق تاقط عبرا نطولا لهأ نال كلذو
 ةقيطلاوتا ئغلاةثلاثلاةقيطلاو ندلا ءانمأو ءاضقلاو ءاماعلا ةقبط ةينأثلا ةقبطلاو

 'لوصفةعب رألعةبترمةمتاللا تناك اذبلف ةءانصلاو ةراجتلاوةعارزلا لهأ ةمبارلا

 . ) رومالا دالو ف (

 مه طولا و وما مهأو نردلا تابحاو مظعأ 00 رومالا 0 ةفيظو

 ؟ لتخيمهنوددو ايلعلا ةكربلا رادم لامعالا ةكرح ىف مهملعو ايندلاو نيدلا ماوق

 : 35 ماعلا ردق امل مالا 957 اللولو مد 1 ١ نم نيدسفملا دوجول ماعلا م الغن

 ا طع الالو 0 ل ىلع ىنايسلاو يعرشلا 0 لا 7 هءلع رشن

 . سانلا ملاعق كولملا ب را 00( نتفلا 0 تاطمتو

 نكحو ءافعضلا ىلع ءايوقالا ىلوتساو ضعب ىف مهضعب عمطو تجرامو
 ١ دالبلا بارخ كلذ ينو درفتلاو درشتلا ىلا نورطضيف رايخالا نم رارشالا

 ١ نكلو هحوربالادسجلل ءاوق الو دسملاك ةيعرلاو حورلاكك لماذ دابعا ءانذو



 م

 مال تناكو ل ربك أ هللا رمع لاق ( ارورسم ىأ ) اروبح مريتفو اروفوم []

 اريسل كلذ ناكل قاضعا ن ءوضع دّقفب الا هذه نم ةلصخ ||

 هن احبس هللا ابحنع ةيطلا ةحنم ةينطولا قوقحلا ءادأ ىف ىعسلاف ةلملابو ظ

 بحق ةميظع ةيفو ةمعنو ةميسج ةبنرم اهاف هقلخ نم هيفطصي نم ىلاءتو ||

 ناك دقلو انيلع ١ امم هماعن | ىلع ىلاعتو هءاحبسم ىلوملا ر كش اهديشت نا انيلع . ٍ

 لولوه. اهريغو لبنح نب دما مامالاو ضايع 3 ليضفلاك حاصلا فاسلا ١ ظ

 حالص هحالص هب نال ىمالا ىلول اهب انوعدل ةباجتسم ةوعد انل ناكول

 نيمآ نيطالسلاو كولملا رئاسو انناطلسو انكلم لاح هللا حلصأ نيماسلا ||
 كلالاو ىرولا لك هب نازي هلال درب ال ءاءد انهو ١

 كئالملا هتنبأ انوضد اماذا . هنال ثيِحأ كنش الب هاو 0
 ةءاللا ىف رومالا ةالو ةسايس ىلع مالكلا طسب يتيسو

 أ



 ىلعبوةكملاو
 لئاسأا نمابعالضأ ْ

 ةسك+ل |ةيسايسلا ا

 مي

 تفت'افاههدحأ ىلع ةردق بيبطال سيل نيربدقتلا ىلعو تفولا علاط ءاضتفاب وأ
 هءام راسو برشلاو لك الا ناكل كلذك سمالا ناكول ( انلق ) هيلا ةجاحلا

 ناكنا لجالا ءاقي نم ردقملا نال 5 بجي ناكف ليبقلا اذه نم ماوقلا

 صالا قاعربداقت لب لطاب لكسلاو كلذ مزل ام 1 امطاعت ىف ةدئاف الف اهنودب

 ىلصرلاق دّدف سيماونلا بابرأ نعةنسلا تءاجهب و بطلا اذكق هلحم ىف ام اهلع

 هلال 0 ءاآودلا لزتا ءادلا لزنا ىذلا ّناَف اووادب لسو هيلع هللا

 : ءاودلا مسوهيلع هللا لص لاقف ردّقلا ءاودلا مفدنأ هل ليقف كلذ ريغ ىلا ءاود

 ظ يهنا ردّقلا نم

 ثيشنلاو ليبقلا اذه نم بابسالا ةرشابم نا ةلئسملا هذه ةحيتنو

 نطابلا فو ماكح ىهاظلا ىف كولملاو ليلعتو سفنال بيبطن لامعالا حيحصت

 هل اهعضو تبهذلا نم ةنمثم 2 ويكسب يدب نيب ناكهنا لاقي ءاكج

 | الا ةدحإو لك قامت ةييايس ةلك ابمةهج لك ىلع سيلاطاطسرأ ميكملا

 هجايسناتسإملاعلا هذهيهو اهمذ اع لمعيو هناكرح ىف اهيا هدب نيب ن 0

 ١ عا ر كالملا كلملا ابط وح ةعي رش ةنسلا ةنسلا اهظفح فنراطاس ةلودلا ةلودلا

 ةيعرلا ةيعرلا ةعمجت قزر لاملا لاملا مهفاكي ناوعا دنجلا دنملا هدضعي

 اعأ هللا هدإؤ نأ قيفخ ملاعلا حالص هنو ا كيعلا لدبلا مديعتس مادخ

 مهوق نم مهفيعض فصننو مهف لدعيو مهلع فطعي نا هدالبو هدابع
 نم فاصنالاب الوأ ىدتسو مهفورشمو مهفيرش نيب قا ىف يواسيو
 هنوعبلا م أ ىنمع لبق امك كلملا نيد ىلع سانلاف هتصاخو هلهأو هدلوو هسفن
 لاف زيزعلادبع نب رمع ىلع ماشلا نم ديرب مدق امل كلذلو هلامفأو هلاوخأ ىف

 مهمنغو اروصنم مهمولظمو اروبقم مهلاظ تكي لاق ماشلا تكي



 كرار ىعدنال هلوق ةحالفلا تائرا ضعب ءاحاصلا ضعب ىصوأ كلذلو 1

 ةيسانع ريصبلا دواد (لاقو) رك تايسالاف لاجدلا حور 1001 نأ ١ ظ

 ايلا بجاولاف ضر مللاعفاد ةحصال اظفاح بطلا ناك اذا لبق زا بابسالار 1 ظ

ْ 
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 0 رف بس 6 2

 دا ا ا
 . هي ليسا 5 2 ا ٌ

 , نو, مهدجت و ميمق ىئرلا كوجو كوعأو كونأ ةسخلاءامسالا نك دا رأل)
 ] ا ةحاصفلا دارلاومفلا وهو كوفو ءيشاانع ةءانكوهو كونهو دئادشلا ع

 ظ تاستك البرقالاملاوذف اه دش وهو لان وم 1 كالا ةغالبلاو

 كلذ ىف هوعبلبو هموق هر نو هنطولو ه.وذل ىلاعلا ملا

 يضورج اهوحمن اوأراملا . ىلاسييل مودا ضهات 0
 ن.داشرلاو ناسحتسالا ةداهشودادعتسالان اسلب ىنمنلا هانتام لكسف ٠
 ءاناو ةديلاو ةنحلا درا ولا وةك ديطاتلا روحا رلا صان و ةيابا بار

 نمرصقلاو ندعلا لئاسو ليدكت ىفرصبتلان الار صمرظن حممطف هاجر هيف

 « ريب , هللا ىلصلاقو المن سحانمرجا عيضن الان ىلاعت لاق دقو لمعلا ناس تأ
 شحط نا ١ نآيتالا ةلتتتابنتالا ةزشايف ءركلك لس ناسح الا دك هللا نا راسو

 : ندعلا

 ةحبارلا لامعالاب

 م اكل كر "وتفوز ططلا نماصوصخ ةيئبلا لالتخا م

 0 عنم تسيبطلا لع سيل انلق بطلا ىف دئايح غدا داق نولومعو افوضرخ#ا]

 يطامت نا طع هب ردقمدعل بأب 1 ا لوطلا الا غيلب 3 مرا تت أ ظ

 إ رفاني الو 0 ةهشمو هريغو لاو.ح 0-2 ةيدغالا 6 هدورووء 2 ا 5 هيلا سل ْ

 باج ناكمامدعو اهريغو برشملاو لك اا رومأ ليدعت ىفزارتحالا/
 حالصأ هيلع امئاؤ رخآالا ىلا هن لك ب باقنن دقق ةيلصالا اهّئابط ىلع لودفل

 تابجوم ( لبق ناد ) مولعملا لجالا ىلا ةحص ظف-و فانمراط عفد نم . نكمأ | م

 موا وهاك ابسو اباجا عناصلاريدقتي نوكت نا اما ابءزاولو ةايملاو توأأا ظ

 4غ

 ا م



 أ
 ١
 ا
1 
 ا

 ا

 ١
 « بظم »

 ىلامملابح 2 ١
 مكي مدع ا

 نودلاب ١

 1 2557 م

 | ايلاواذ ثلا ىف اثوغو اقرغ - * ىجاصل نوك !نأئوخال ىلا
 ىنابل نكبوثلا اذه تيلاي لقأ ماليج ابوث ىنتك [ اذاو

 ليق كس انلا فارشأ الا اهنسحنال ىلاغلا ف ةسايسلا هذهو

 - مئانص لضفت الا اومظع ناو لوك ف فارعالا ان كرم
 .هلاوقاو هلاوحاو هلامفأ ناسنالا دّمْفت يهو ةياذلا ةسايسلا سماملا

 اب مهضمبو هسفن ميكح ءرملا ناف هلقع مامزب اهمزو هتوهشو هقالخاو
 35 رعاشلا لاق ةيديلا ةسايسلاب

 - هفالتخاب ميلف ل تلا هارت نه زيعا لق» تملبن

 ) هفالخب اهيدأت ىف ذخاف لهاج لمفنمسفنلا ءوسيامىرأ
 : هنطواهب هزتيل ةسحاتاسايسلاه ذهب كس نم كولملا نم ىرحأ امو

 2 اسم رد وه اغا سفالا لضاف ن3 ةننفت أم لح و صئاقنلا نع

 ٠ سيكلاو محلا عفارت رادع كلذو ميقلا يف تواغتلا اهب ربظي ىتلا لئاضفلا
 وه ايف لايكلا ةجرد يلا لصوتيل سفنالاو سيفنلا ليصح يف سفانب نم

 ْ 0 ىبدأب ىكرب هلاب م ةبر ىلعا غولب عيطتسسي نم

 | ١ هقيذاوىوستلاةجرا نودةيبربلطيي نازييعلا لماك لعراعلا نمو

 ١ رعاشلا لوقامأو ىواعو ىدعس لاضو ىلا لوصولا نع

 ادم للف ىلإ دري اذأآو2 - انهعر اذا .ةغار نيفنلاو

 0 اهسدانحامعالجبو ركلاىجد . تركتعا الك باهشل ينغلا نا
 ' اهتسداس تنك ام اذا الا كيدل ةقدحم ءامسالا ةسمخلا عفننال
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 مد ان تابيط نم اوةقلأ اونا نبذلا (مأ اي يهاو ضرما ندب لما
 ة.وكملا ةسايسف ةعارزلاو ةراحتلا نم ىنعإ ”نضرألا نب لال اا

 تا م ةيمومعلا مفان هذه ىلا نسوقلا ندع لل تاكل هك ظ

 ةقيقملا ىفو ةير فلعل تاندا ظ

 اناوقأال اش انفعضأ تركو . ليسا تسافامةساسناالو
 ةءوبنلا ةسايسلال والام اسقأ ةسمخ يهو ةسايسلا ىلع ملاعلا ماظ ظتارادف ١

 هن الاسر لمح ثيح رعأ هلل | ىل عت 14 دابع نم ءاشل نم أمم صتخ هللاو ظ

 بقعم الو ةداعسلا قباسإ هلضف نم ءاشإ نم مهعامال ىده ىذلا وهو |

 اذو دمع يديس لاق نولي ميو لعفي امعلأسي ال هنكحلا
 حابشالاو لاومالا متاركب ىزفيكم ناسا تك ظ

 حورالا سئاش هيلع ىنشضش نيه كبح نا البج تننظو 20

 حانمالا فئاطلب هتيبحأ نم صخو جت كنتدجو ىتح
 يانج يل تح ات ترولو ىماقا مارل 0 ُْف تانقب 1 ظ

 صاللاو ةنسنلا ءايحاو ةمالا ىلع ةعب كلا طخ مراك را لا يناثلا

 ركتلا نع ىهنلاو فورعاي |
 نارإبلا ىلعءارمالا ةسايركت اعاملاللعةسايرلاىهوةماعلاةسايسلاثلاثلا . 1

 ريدتلاناقتاورومالاحالصانم بجلام ىلعمهلاوحا بترو شوبلا ىلعوأ
 ةيسلعتاو طبرلاو طبضلا ىف رظنلاو ||
 ص ريبدنو هبا ناسنا لك ةنر 00 يهو ةيازعملا ة-ايسلا مبارل ش 1

 لع نم لاق امكاف رعو ةوتفو اعر د هءاوخا قوقح ءاضقو هب قاعتب امو هتب

 فورزعملا بحرى همرط ا 1

1 "© 7 



 ظ ظ 11
 كولما هب فص ولاب ثيشُمل ا الف اعرش حودمم وهف مالسلا و مءالصلا

 3 اياعرلاو
 "تافآ دع اهدالب ترصق امل هنا ةيرصلا ةءوكسحلا ىنغ اياز« لقأو 1

 ناع الا الأ الين ىلاهالا لع زعو معلا ةلكو يد هاوأل رك ةدرأ 0 -. ظ

 يبا | مادتسا 1 8 0 رسم 00 ةيدنجالا دالملا ع سم 4.للاغلا 6-1 ع

 0 00 !اهالا 5 ؛رورشلا

 . هبئاح_مهلعتداج اودجأ اذا 2 هلوح سانلاو ثيغلا ءامسكىتف

 لاق 3 0 دملو

 00 رو ىلا لا قيلاحألو هلم نق .م ايدل _ق دجالف
 اياعرلا تدمتسا كو "اليو ءاضق 8 ناطوالا لع ىودح نم هل ف

 مم 0غ لوقبلا زحعلا مم راح. الام لوادملا دادمتسا راصعالا 57 ف

 ا 1 هردق ام رصم هللا ز رم دقف هب م اعنالا ىلع ر يكن 8101 و 2

 1 ةدانزو ىن حا نك 08 0 دوجولا 6-2 8 0 و ةداعسلا ن

 ناك ربك 0 من انوع كتظحال ةداعسلا اذاو

 انيمي 4114 كيوم

 |” نانع يف ءازوملا ام دتقاو 2 لئابح ىهف ءاقنعلا امم دطصاو :

 ٠ 3و : ّ رو 000
 قرشم هقفأيف كلاملا نم بكوك هل ايندل 2000 لك نا 5 ءش وأ
 تيك دف قرشلا قفا سمشو ةقيرفا مسق بكوك اهرانم ىلعأب انرصف دك م6 نأ

 ةنكسل ع نعةعاريلاو ةعاربا لاَ مصل | ءاهأ 5 ةأ> 0 3

 رامإال اياو 1 تزاص ش 1 0 اةفاكك او 0 , 0

1 
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 نع ىن كيرف كءر ىوس كباق ىف دحن ال بهذلاو رجالا كدنع ىوتسا |
 ىننلا ىلعالا ىننلا ناو ءايشالا نَع تيننتسا كتعانش تنأو اهم ال ءايشنلا

 - “هوك ىف ىريصوبلاةيلا راشأ ام ريخالا ىملا انهو يال
 رمش .اغ[ اهاراف هش نها انقل د مشلالابجلا هتدوارو 1 ٠
 مصملا لعودملال ةرورضلازا هنرورض اهف هدهز تك

 عشب راق لسو هيلع هللا لص هل ابهذ ريصن ” نأ ةيلاعلا لابملا تبلط ىأ ْ

 امنع ضارعالاب كلذو يبحلا اهعافنرا نم مفرأو ىلعأ ابونعم اعافيرا امع

 ىف ىلاءتو هناحبس هنر هرمأ 1 بي لا تاكا مدعو ىلكلا ضارعالا]

 ةايللأ ةرهز هم احافزإ هاما نا 1 ا لئاق نم لج هلون
 روظنملل اميل ذملا هب انمتم امىلا اليوط ارظن رظنال ىأ ايندلا]

 نوراق ينوأ ام لثم انل تيلاب اولاق ثيح نوراق ةراظن لمف امه اياحتاو هيلا ١

 ميظع ظح 1 ظ
 هناحبس هللا ىهن عابطلا ىف زوكرلاك فراخزلا يلا رظنلا ناك امو

 هنع يم يذلا تا ليقو 3 2 هل ىلا نا مولعأا نمو هلوسر ىلاعتو] ظ

 وه لب رظنلا وه سيل كينيع ترده الو ىلاعت هلوق مسد هيلع هلا يلع ظ
 اهنعىنغ كنال ايدلا ظ> نم هولان امم كلاف ام ىلع فسات :ال يآ فسالا

12 8 . 1 : 0 

 داحاو مهضعب لاق كلذلو رارقلا رادل ةلصو 5 رابتعاب ْ

 ةرئادلا كىتراد تاوامذ  ابمايأو ايندلا عت ال

 ةرخاالا كردتستاه نا ٠ اهلضف نمو ايدلا فرش نم

 هيلع هيبنلو ىلاعنو هن احبس هللا بفصو وهو ىنغلا قلطم مذ تفيكف



 « لطم »

 هنأو ينالا حدم

 هتافص نم هفص

 همأغ هللا يلص

 ملسو

 1 ١ 2

 نم 3 بابلا نم يناثلا لصفلااو ىناثلا بابلا نم لوالا لصفللا مجار )

 ا (باتكلا اذه

 0 و دوادك ءايبنالاءاينغأ اهم لحت ةيلح ىنغلا نا كش الف

 انك مالسلاو ةالصلا لضفا مملعو انيب ىلع بيعشو ىسومو مهارباو

 | ل نا لعينلا ناكو ءانغ ةضور يف ىنغلا نم اوناكن يمباتلاو ةءاحصلا نم

 هناحبس هللا نتمادقف ىنغاف الئاعشلدج وو لئاقنملج هلوق لد ىننلاب فصوب

 .ءانغالا ةيفيكى ذاك ناو ىنغووفة.آآلا | برص و عار قف نعهئانفابه يب ىلع ىاعتو
 3 بلاط ىنأ ةينرتب هاتغأ ىلمت هللا نأ لاق نم 0

 لامع هانغأ كلذ لتخا الو ةحمدخ لام هانغأ بلاط يبأ لاوحأ ت

 داهجلا هرمأمأ راصنالا ةناعاب هانغأو ةرجملاب هرمأ كلذ رتخا الو 7

 : مانغا هانغأو

 كلم هل تاق مومنم وهو ةبحدخ ىلع لخد مالسلا هيلع هنأ ىورو

 "ناو كنم ىحتسأف كلأم دفنب لاملا تلذم انأ ناف طحق نامز نامزلا لاّمف

 7 لاق هنغ هللاىضر قيدصلا مهيفو اشيرق ةيدخ تعدف هلا فاخأ لذأ ملانأ

 نمل ئرصي عش 0 يي 3 ا رضاك نردصلا

 نا هلام لالا اذه نأ اودبشا تلاق من لاثملا ةريككلا ئاذق الاح ناك

 ”نوديعي اوناكهباحصأب هانغأ لاق نم ن.رسفملا نمو هكسمأ ءاش ناو هقرف ءاش

 اقيم فك

 لاق [ 2:1 دلو 0 تاللا ديعتأ لسأ نيح رم لاق ىتحا رس هلل

 ' لو انأو هللا كيسح لاقف تالا دكت ع مالسلاو ةالصلا هباع

 لام هللا هانغأف نينمؤملا نم كعبنأ نمو هللا كبسح ىنلا اهسأ اب ىلاعت هلوق

 لاحم ترصف ةعانقلاب كانغأ ريسفتلا يف لاق نم مهنمو رمع ةبيهبو ركب ينأ



 امم

 قْس ناكواهوبنجم ةءدحموأ اهوكلسةيصخم تناكاذأف ضرألا نم تامل ||
 امنمزرجيو لاومالا نم ةلج شد ةنزخ نم ةنسلكيف تاق 0

 ةيشحولا تااءثنا باحصتسا قارحالا ىف مهمأش ناكو لاجرلانامجش كلذل '

 لابملا فوبكىفو حاصنلاءانما دنعكللذل نوجا نكي ةرةنتساابالكااو

 قلعتف عزعز هؤاوهو فصاعمكر 14 نوك ىتحمايالا ىفمتو هيدوالانوطيو

 أهرث أ ىف بالكسلاو بلاءثلا قاطتمث بالكلاو بلاعثلا بانذأ يف ةقئوم رانلا

 قاءوهب ترمامق رحتف ىلطلا ف بالكلاو برحلا ف للاعثلادحتف تءوجدقو ٠
 ىلايالا ىفام.دءابلاجرلا هيقلت تنام ل اذهفاضيو هرواج اهف هنمرانلارلا ظ

 ةيقبلادإ, ىه يتلا لاا وك ننس ناكو ةمتعملامايرالا اياشعو ةملظملا .

 دنع ةمظعم هترذ تناكف ىلا رداّقلا دبع مالسالا خيش دلو نم ةيرداقلا :

 نم هلهأو مالسالا ناك الو مفرش ميهضو مهفلس مدقل كوللاو رباك الا

 ناكمالا هغلسو ةردّقلا هيلا لصت اع مهفاعسا

 ددج ناكرزيطالسلاوك واما نمرصم ىلوننم نا مف هلك اذه نُف

 ربدنم رصمل دعسم لوأو اهنداعسل امزال هنظيام عفانملانم هتعاطتسا رديف ٠

 0 ضرالاوءاملا نزوربدوهليسمو هعبنم ىلادعصو سايقملاب لينلا أ ْش

 تلازالو رصعىلا ةشيحلالابج نم لينلاىرم حلصاو رطانلا ىنو ميلاعتلا

 ثنزاوتنأىلا زوصملاوروهدلا فورص:بسح لع صقانتت مث دياز عفانلا

 ةيمهالا ةجرد تنلب بابسأو ةيمومع ةكرح كلاسلاو كلامملا عيمجىفلاوحالا ١

 مهل دا 0-5 1 1 لع تبجي 5 ل عا ودو

 ةلاا ىلهف بيصتو دهني نأ ىف ترصق اذا اهريغ مهس اهاصأ الاو بيصنو
 يلا غول لداعلا اهكلم مايأ ىف يظحتل ينغلا بابساب ثيشنت نأ ةلقاعلا ٠



 م

 ”ناكومرممأ م ةءاراو مءارو ام ةيؤرأ ةراظنلاو نيبقأ رأأ نم مزليام رونملكف

 "ىلع ةروك دما .روانلا تناكو ةراد لازال تناك ةررقمكءاوج كلذ ىلع محل

 مالسالارون ناو هو ورعمابعضاوم وةيلاعلاة نب الآ يفو لابجلا سؤر

 اق ارعلاب ةركب ةدحتلا نا ىت>لبجلا ةماقت ناطلسلانا ود ىلاةبحرلاو ةريبلاك

 ٍ اا أ قناكو ةركم هب لعي ناك 1 ب ددجنماو رصع ءاشع هن رلعي ناك

 . هيشاحل ةريخالا ة 5 اطلساا ةلودلا يثروانملا هدهوديربلاو انْ !ىلعراتتلا أ

 رصم ىلع تاو قا رك 1+ رويس كولد ةيلاطا'باقحتالا ىف هتميعاع

 ضرأ رأعيمج لعد اا ا تق هم رمال ساو نوعرت قارغا دم

 0 تانأوءالاهبق ةيرجن احيلخهب ودتاعجو ىرقو نأ“ ادمو عراز«نم اياكر صم

 ' لايمأةنالث لك ىلع اسم و سراحم رادجلا كلذ يب تاعجوزاجلملاو رطانقلا

 1 لك ىلع تاعجو ليم لك لع راغص سرأ < كلذ نيبامفو ةحاسهو سرح

  هتوفاخم تكا :ااذاف سارح الاباوسر هنا 3 اوال مملعترجاو ل

 ةدحاوءارنيفذاكهجوىا نم د ,ىلخا مهت ايف س امنحالا ضعب ىلا مهضعب برض

 ٠ تغرفو املا هنرع دعوامف عملي قم نصمم كلدب تمنف كلذفاورظنيف

 تف ةولا كلذ فاهم ساو ًانال كلذ فاتر كف تناكف رهشأ ةتسف و راد كلذ ءان

 .دالب ىلبامعضا وم ىهو ءىش لك لوأ اهم مامهالا ناكفتاقرحما اماو

 ' ارواح نم ىشخ ناكف كل املا كلت قةلخادقرشلادح م ءماشلا ورصم ةنطلس .

 دارك الادالب ولصوم دال ةبجكر ونثلاة جاب مو فارطالا ةتغابم ءادعالا نم

 يع تناك ةبصا2 ضرأ ىهثيح اهناسو اعرز قرحتل لاجرزبج ناكف

 موفاسضإ امترح ىف ناكبف دالبلا اودصق اذا ىعرم نيينلا ليخ ةنافكب
 اهواكي لب مهليلل ةفولع اوفلكس النأ مهناداع نم ناك ذا مهناكرح داعقاو



 اناض

 ىلا ةيماشلا روفثلا نم رصم ىلا ةصاخ رحبلا يف لمحت ناكجاثلا نآف

 هنم لفتبف قرالوب لحاس ىلإ لينلا ىف جلثلا جرخ مث رحبلا ىف 0 ملا

 دعأ حيرهص ىف نزذيو ةفيرشلا ةناخارشلا ىلا لمحو ةيباطلسلا لاغبلا

 ىلا ناريزح نم هلمح تدبر ةدم تناكو رحلاو ربلا ىف لدحن راص 7 هل

 ةدم ةنوافتم ةلقث نوعبسو ىدحا ربلا ىف هنالّقن ةدعو ىناثلا نرشت رخآ

 زوجمو هكردتي ىديرب ةلقن لكل زهجب ناكو كلذ ىلع دازاعر لب اهني ام |
 دحاوو:لصلا ةنع نق هت 117 لكل ترا تاك ع حالسلاب هع

 ىلا ماشلا ةكلمم نم تافاسملا ف ةبترم ةيديربلا زكارملا تناكو نابسل ظ

 رصم لام ىلع ةفلكلاو .

 ةثالثهاظلا كلملا ماياىف تناكفرحبلا فب ةرفسما بك ارلاةدعاماو 1١

 كر مزشع ذحا تيل نايا ةدايزلا كلذ دم ؛ تذخأ مث ةنسلا ىف بكأرم 1

 ترفس اذاو ةيناملا ىلا ةعبسلا نم تراص مث سلبا رطو ماشلا يتكسلمم نم

 جلثلا لصيرالو نيحالملا عم اهكردت نم اهعمرفس ةيماش الا نم بكل

 ةناذا عرس هباف ءاوحلا نم هيلع زرتحاو رولا جلثلا ن مح اذا رفد

 صاخ هنمرمتسا : نجحلارورظ ىلع ارب لمح امج حلالا نم تاريدتتو ءاملا نم

 نودخاي ه ن رفسملا ا امسال ةيفاع نماو فظن 10 هبال تورش ظ

 ناكو اهنازح و ةياطإسلا لاح رسل رشا لع تاي 0 1
 موسر ماعنالاو ملكا ن «جلناب نيرضاحلل ناكو كلذ ىوسلرحبلا ىف لوقت

 ةرهتسم دئأو ءو ةرقتس

 نايل قنادلاو ليللا رانا : هل ةدعم عضاوم تناكتف رواخملا اماو 0١

 دصرا دقو ةراغالوأ تر لوخدلل دالبلا اودصق اذاراتتلا تاكرح مالعاللا

 حا 9 ِ ا

 « بلطم »

 و دا ازنم
 'كلامملا يف جاثلا

 نفسو ةب رم ملا

 ام جلثلا

0 3 

 : روانملا عض
 ةبرصملا 0

 ' ' راخالاةفرملل



 م

 مهضعب لاقو

 اقرا لردك را اذيغ
 تاهذار وكذملا دهدملا ىلعتقا

 هبحاص وحن باتك لكب يبات

 ء سنفلا نع نكع اي
 !ايف كولملا تالاسرأ ةيوسنم

 ةيتةاغيت ا شيجب م 1

 هورس راغلا مون ا

 هفرشش بايلا كاذ دنع هفوقو

 :ء دكم هللا لوسر حت مويو

 1 |هتبيتكس مش نم للظت تفص
 انا ينقلب تيظسام دحف

 انوا د طشدا لاف

 يبات فيك املرظن و

 مو مالسلا راد ىلا ماقلا نم

 طقتام دنحلا وحن لض اع

 ةشاس رثا ىف هنموي ياا
 0 هللا 1-7 0

 امش نوهيلا رئاطلاب مالا ىف

 امداعأ اهتاضو كولملا بتك
 أاهفختو انوص هيرظن نوصت

 امف نم هيقلت نأ زوجت الو
 اممسماهوعدبوومسل بوسن

 اهكااح رك ذابف ككشر ام

 ا ام تزرع ةققو املاق
 امنا تاقوأ ةداعسالو

 امداو نم اهلا لوخدلا د

 أملاوت هيف ةررظم ءارض

 الصم .راتلاب ىنلك لاني: الو

 امصاون تزج ولو هيضنرب ال

 مف لماك بحل لوسرلا لآ

 امعاود ىف مزعل املا 0

 ايطيم دب رآو كلما تابح

 امدايأ تباط دب قلع طفح

 000 7 هنوب 0-7

  :رفس ةحلصم نع ءاشنالا ة 0



 ملل 000020023 -2222--
 لمع ان ال تتح رس اهفصو ُِق لضافلا يشق ءاغلا نمو 56 ظ

 3 لمحو ل مالقالاو دصاملا شويج هيو 0 قئاطبلا 1 ظ

 ىورو راطلل حانجلا ترشن اذاضرالا ىوطتو رئامغلا لي رابخالا
 تح ءامسلا انف برو ةمالا هذه كلم هغلبيس ام ىرب ىتح ضرالا احلا

 اعولق ةحنجالاو ضارغالا بكا رم نوكتو همه الو مو هناي. الام ىرثا

 تاجاحلا قاعتو اعوفرم اجوم حابرلا بوبه هيف قفصي, ارحب رحبلا بك رو ظ
 ف ىدرولا نا راشأ دقو اهزاحنا نع تادارالا قون الو اهزاجتا لع

 ةمالعو هيف ةيماخ لكل ايفوتسم لئاسرلاءامح ةيزم ديف ام ىلا ةماجلا ةراشأ
 هماما تفقو دق ةمامح اذاو نايلا نم هل ناب اع ناركس زابلا اميِبف لاق ثيحا

 نم انأو ديصلاو ىعللا ةلآ نم تنأ 0 رت : كل تلقوا

 3 عمو بات كلا ةلمخ ند باّضأعاَو قوطما عمانا ديكسلاو دجلا هلآ

 نع لامملا تبأ يتلا ةنامالا تام كفالا عي نم 0 كرش

 اماف الهأ ىلا تانامالا ودون خرا أ كرمأ هللا نا موسرم تاثتماو ابله

 بحماامثو وللا تداشنلا كلب وقل ىلا ثنمأ قوقملا تلصوا

 3 ال مامهالا عد كلملل لوقأ نيع لو ناثلل فوضخم ىلا نيل 1[

 موقت نأ لبق ه كياانأف كنامخأ نمدبلا لع ثوحا ف ماجلا أَ ا

 قر حوتلاو ءانغلا نيب تممأو يرس سانلا نع تمتك كماتم ن١

 قاكب نساوفكتتساف يقوطو ىنباضخ اوأر
 ءاضيوسم كل بستم ىلإ نا اوعدا 9

 ءا من رش داب 0, يرام نيت ل

 الو هس نوليلار . يد سلا



 « باطم 9
 مالا ركارم |
 ةيرصملا رايدلاب ©

 عه هع -

 ل باطم 2

 نم هقاطلا ا

 ا بدالا

 امظنو

 لفن الو كلملا هنع ويلي ال ةقاطيلا رئاط نا كلا! دعاوق هيلع رقتساىذلاو :

 ناطلسلا الا مالا ن. ةقاطبلا ملقي الو روخثلا ف ددجتم نم اماو براه

 ظ ٠ اناا

 ١ صتم ناك لث اسرلاب ىلا هجولاب ماخحا ردت ةيرصللا رايدلاب ناك دقو
 ن 1 001 .ال) للا ةرهاقلا نمو بادنعو ناوسأو ضوق ىلإ ةرهاقلا نم

 ةره اهل ندو جالا رد نم سا اوسلا يلا ةر 5: هافلا“ ٠ نهو طايمد ىلا ةرهاقلا

 ةيمالسالا دالبلا اس يف ماما زك ارمتناكف ةلججلاب و ماشلاب الصتمسييبلب يلا

 00 كيال ةكئالم 3 نا ليت ىن

 3 كادر ارمافا 0 - ادئازءانتعا ةقاطبلا
 قالا ةقاطبلا ل محتالةمامل انارصمىفةداعلات رحدقو راني ل عيبهنأ ل انقو

 نرمةماما تقطن اذاهنا بجاولاو حانلا : ةومل ورل طما نمارظفح امر ومالا مح انج

 نمالاحرشتالةيردنكسالا ىلا تحرساذاف ةم رار مالا تا هلم

 طايءد ىلاو ةفارقلا هاظ نيبتلا دحسم نف ةيقرشلا ىلاو ةزمجلاب ةبقع ةينم

 | ءامأو لصاو نم اما كردتست ال تايبم هنوفتف .ةدحاو ةظلل لبع الو

 لب ال امان وأ خرط يال ا هيلو رع عدم:

 8 ١ ١ قرو يف ةقاطبلا قاطبلا 0-0 ىنْشو هب لب ظقيتسل ىتح

 ةقاطبلا ةماج يف لبق امثو ةنسلاب ال مويلاو ةعاسلاب خرؤتو كلذب فورعلا
 0 بدالا نم

 '' ايحاورو اهودغ 0 اماربلم ىف حيل توف رضخ

 1 اهحانج شير تحن 0 : ريسك ٠ ةيشع ًاودشلا را 5

 ١ محاولا ىف هنم ةبادحلا ثف 2 هيح وب نيمالا حو رلا امنأكو



 نلز
 هذبف طايمد ىلا اهنم مث نامرلا مومشا يلا اهنم مث ةرارشلاةديزب لوأ ىهوأ
 ةسورخملا لبجلا ةماقنم ةذخآ زك ارممث ناكو ةيرضملارايدلاب ةصاخلا زك ارم"
 ةيديعسلا نمقرتفتو طايمد لرب عمت و سوقانرس نم ءىدت» تارفلا ىلا"

 ةئاتع تاهج ىلا ةيماغلا 0 ىف سشتنو رك ذلا ةفلاسلا

 هافالا هيلع ةففاحو لصوملا دالب' نم هأشنم ناف.لئاسرلا مامحامأو ٠
 ماجلا باسنأ ب ديا جو او زك ال اودرأ اونو رس نورمطافلا

 0 ديهشلا وه لصوملا :رم هلمنو كولملا نم هب ىنتعا نم لوا

 ىلع جاربالا ىنب ثيح ةئامسخو نيتسو سمخ ةنس هللا همحر ىككز نب دوما

 يداو ملا ماا مهقوفو اهظفح نم اهيف لعجو جترفلاو نيماسملا نيب قيرطلا

 مل زجر مد ننائلا دهاف رورطلا ولسا اذخاةودعلا ١ ءاوأر اذاف

 انف مكاو كفا حا نم اذه ناكو ضرغلا مهنم ودعلا غلبت

 نيدلا رون ناطاسلا ذؤا هرات ىف ريثك نب نددلا دامت ظفاذلا لوق ىنعم

 هتكلمم دادتمال كلذو ةئاعسخو“”نيتسو عبس ةئس ىف يداوملا ماجا ديبشلا#

 نصحو ةملق لك ىف ذختا كلزإذ نادمه ىلا ةبونلا دح نم اهماف اهعاستاو'

 ىهتا دع رسيأو ةدم عرسأ يف  قافآآلا ىلا لئاسرلا لمحت ىلا لا
 دالب يف قاطبلا مام ةيبرت لملو اضيأ ةقاطبلا مامح لئاسرلا ما ىمستو
 ةمامحا مث بارغلا حون ثعب نم ةطبنتسم ىدوإلا لبج اهم ىتلا لصولل'

 سابع نبا نع ملاح ينأ نباو رذنلا نبا جرخأ دف نافوطلا ربخ مالعتسالا
 بعهذف ريملاب هينأيل بارثلا حون ثعبف ىدوملا ىلع ةنيفسلا ترقتسا لاق
 اماجر تخطاونوتيزلا قر وبهتأف ةماجلا ثعبف هيلع طب فيملا ىلع عقوف'

 فشن ىأ بضن ءالانأ حون فرعف نيطلاب

 6« لطم

 لئاسرلا مامح

 5ظ05 ناو

 ' لقنولصوملاب
 | سك كارول

 ٍ يف هسيرتل هل

 هكاام



 00 م
 0 ُخ اهساب ىلع قاشف كلج ١ ةيردنكسالا ىلا زرجو بانلاو رفظلا هب

 1 طويسا ىلا اهم مث ناطلسلا صااخ لجا ىهو طوافنم ىلا فيرشلا ةورذ

 اسماعيل : مث هروبسلب ىلا اهم مث ةغارملا ىلا اممم مث الع ىلا اهنم مث
 ٠ فناطلسلا صلاخ ن كرر جالا ل الور 5 ممم من ةنيلبلا يا

 | يعساوورددا لس مرا نوكي و ىرئلارب أارم | ىف فيرلا مل 8 .اممدنعو

 1: ىلا نحمل 00 ا اس م هردبد

 : نوكيرام ىلع نك اوس يلا وا ةيونلا ىلا مث باديع ىلاو ناوسا
 0م رط ىفاملا ةماعلا ن م25 | رلاذ ةيردنكسا ةهج اماو

 ىلا اهنم من رو ىلا هيو لا ةيلعلا كرم م نم يهو له الا رماعلا قشن

 طم مث ةيريرحتلا يل 6 ةيرغلا ةنددم موحرملا ةل ىلا اممم مث فونم
 ٌ 000 اوبرا قارأم نم ةديسالا ىهو ىرخنالا قيرطلاو ةيردتكسالا ىلا

 < مث طقا ة ةربزج ىلا اهنم م ةزيملا ىلا ةعلقلا زكر نم ىهو زجاملا قيرط

 ”اروهمدىلا اهتمت كرابمةيوازولا اممم مت ةنارطلا ىلا اهتم مث نادرو ىلا اهم
 ْ ةردكسمالا لا انس م مث نيقول ىلا اهنم مث ةريحبلا لامعا ةنبددمو

 ١ ىهو سيلب كلا م لا سالادلا و :ف طايمد قبرطاماو

 ” ماقيوناطلسلا لاع ىرتشت يتلا ليلا يأ ناطلسلا ليل ىتلا زك ارملا ل

 ُ لعةررمااديربلا ليخ اها ام ناطلسلا فرط ىلع تافولغااو ساوسلا ا

 1 يف ربش لك لاله ىف رضح ةفظوم لويخ هلع تاعءاطقا ىوذ نابرع

 7 ليخ 0 د ريغ ءاج رهشلا خاسنا اذاف ليخملاب ةبونلا باعصا زك ارم

 ٠ 3ك سار. ىف لبقتسي ناطلسلا لبق نم لاو ةراهشلا ديرب لو: ةراهشلا

 .ةيديمسلاىلا سيل نم من يناطلسلا غادلإب هغوديو هيف ةبونلا باحصأ بخ



 مل

 يف لاعبف ةيرصلا ةيكرتلا ةلودلا لئاوأ كلذ ىلعاهبنو مهمادقأ طوتسو ٠
 كلل هل عمتجاو هللا همر سربيب ىهاظلا ىلا كاملا راص ىتح ديربلا اهئانثا ١

 اهل نيمف قشمد ىلا ةلود زيهج دارأو تارقلا رهن ىلا بلحو ماشلاو رن ١

 دنع دم نيدلا فرش نحاصلا ناكو اهنالل ابناكو انضاقو اريزوو ابان

 ةريثك اياصوب هاصوا هعدويل هدب نيب لثم املف ءاشنالا بتاك وه باه ل د

 هل لاقو منرفلاو راتتلا رابخا نم ددجح ام ايس ال رابخالاب هتلصاوم امك[
 ضرءف لع فاف ربخ لع الا ىنحبصت ربج ىلعالا ةليل ىتيا  الذأ تردقزا ' ظ

 .هنم هعقو نسف هيلءهضر حو ءافلمماءاياولوالانامزلايف ديربلا هيلع نكات ٠

 ديدسلان باب فورعلايدبربلاىرادودلا هللادبعن.دلا لامج هيلع بترودب صاو ا
 مايا ىف تيترنو صقنال ىذلا السلا حانج تقولا كلذ يف نيدلا لامج ناكف ١
 زكرمو رصم ةسور< ىف !م.و ةيمالسالا كاملا ىف ديربلا زك ارم هتراظن '

 مثصوقةهج ىلا اهوا َتاهج ثالث ىهو اهم ةصاخلا اهبسحاون ىلا ليطسأ ةعلق ١
 ىلو الاف طايمد ةهجىلا املأ" ةردنكسالا 1 ةماقاانم اهناثنأوساىلا ”

 اممم مث دئاقلا ةينم ىلاو نيسح ةيواز ىلا اهنم مث ةزيملا ىلا ةملقلا كرم نم ١

 | امم مث انصولقا ىلا انه مث طورهد ىلا اهنم مث ابب ىلا اهتم مت انو ىلا !َ

 همساب اهامسو هنبال اهرمع هتنالو مانأ بيصخلا نالاق ب يتلا بيصخنبا ةينم ا ظ

 :لطفارسلا سا :اك ىتلانين ومشاالا ىلا بيصخ نب ةينم نم : 1 ظ

 ف ربثلا نا ةيسن هه رتكلا ةورؤ لا امم م ةبالولا رّدم كاذ ذا اهم ناكو 7

 دق ناكو هرو_صقو هرود اهو هماّمم راد تناك اهناف ىلع نب ندلا نصح ٠
 ملف هدب نمو كأببا زملا مايا نمأو رصم كول هنم زيعو ديمصلا كلم جرخ ظ

 قاعا بانا اماف ةنردنكسالاب ض ودلاءانمو سري سهاظلا بخل رفظن“ ظ

  0بلطم ١

 تاو
 ءاق نم دير ربلا

 ايالو ىلارصم
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 ١ ةيلع ناك ام ىلع هبنرو دلاخنب يحب هررقف هن صاف كمل احالمص ناك هيلعزاك ام

 " حاصوأ ةقياملا الا هيلع زرجيال ناكو زك كارا ىف لاغبلا لمجو ةيمأ ىنبمانأ

 | بتر قحاهف ديربلا سعأ ا نوماملا ةفالخفف اذه ىلع رمتسا م“ ريما

 8 ءارب ربختسيل امنالآو اهننؤم عم نجحلا نم فال ةمبرا ديربلا بحاصل
 : دحاو موب. ىف ملاعلا رومأ ملعب ن ناكف ةكلجلا رونا

 ” ناسا ناكو نودرلا ربم لع لزن مورلا دالب ةفياللا اذه لخدالو

 ؛ هدريتساو هب د عتساؤ هن“ امزنم برشو هيف هياجر ىلدو رملا ادهىع اخ 7

 : لكلا ءاملا اذه هيلع برشيام سيطأ ام امهفتسم هعمناك نأ لاقو هناطتساو
 ؛ " ريمأ شيعي هل اولاقف داز :أ نطو هامل اذه هيلعبرشيام_يطأوه لاف هأر

 : ىحمممالك | اوهتتسا اف ىدازالا امطر نملك ًايوقا 0 0 نيف

 3 منركو 08 عمال وم اكاد ابطراهم ءايش م23 :ربلا لاغب تابقأ

 : ىتحهماقم نم مم ١ اكنح ةيداتسل نو داتا د

 | .ةزاح يج مح يتح وماحد مب مف اهرذعت نم ناظيناك ام عم هتينما غلب

 5 هترنم امف _آك

 اقل املع اوبلغو ةفاللللا ىلعاواعو هبوب ىنب ةلود تءاج الو

 8 .اكرحو مرابخأ نم نوكي ام 00 اوفخيل ديربلا اوعطق نييسابعلا
 5 ةقجالسلا كواملا تءاجو ةتغب ىلع مذخأب ةفيلللا ناكو دادنب مدصق نايحأ
 0 معزا مهني تاذ فالتخا كاذ ذا مالسالا كولم نيب ناكو اذه ىلع

 ةلودلا تنأ اما امسحب ضرأ لكل بالاو ليلا ىلع لسرلا الا مهني نكي

  ةديللا بجنلا امل دعأو ةباجنلا دربلل ديهشلا نيدلا رون ناطلسلا ماقأ ةيكنزاا

 . مهمانأ رخال للامير بويأ ب مايأ ىفو ةلودلا نامزأ ميج ىف اذه مادو



 ضرك 3

 ل ام ةيئاطلس مفانم تناكاما 1

 هلاوحأ ااو ادوجومةرصأيقلاو ةرساك الادبع ىفديربلا ناكدّقتف 5
 هللا ىذر نايفس 0 ةيواعم مالسالا ىف ديربلا عضو نم لوأو ةلومجم ْ

 لسوههجو هللا مر 5" لع َنينمْؤلا 0 تامو ةفالخلا هل ترّقتسا نيح امهع :

 عينت د هيلا عرسال عضوف عزانملانم 0 هنباهيلا |

 مهفرعو مورا ٍلامعأ لهاو نمريلا نيفاهف نط كاسر راضسا لا رطأ

 عسنلا مثديربلا رس اهملع ناكنك اب الاغب امل ذختاو ديربلا هل اوعضوف ديربام ١

 رمعك هيلع نيج راخلا نم هبجو الخ نيح ناورم نب كالا دبعنمز ىف مالا

 يهواسيفسفلا هيلع لمح ناكف هيأ دعب كلملا ديع نيديلولا ديربلا لمعتساو

 عماجلا دج ناطيحام حفص ىتح قشمديلاةينيطنطسقلا نمةبهذلل صوصفلا ٠
 نا ىنح امئاد هيلعلمعااواماق ددربلا لزب م فيرشلا سدقلاو ةندلاوةك«و

 قا ركلاَو قاما ظنا عطقناف بك نأ اهلبلو ضقت نأ ةيناورلاةلودلا ءانبل

 ءاذهىلعرم الامادو ةيسابعلا ةلودال ةماَملا ةوعدلا ىلا هوجولا فارصنال
 تب وا 1 وسما داما

 ىي

 يدبلامثروصنملا < حافسلا كل موةيمأ ىبءافلخر خا دم نب ناورممانأ تضرقلا

 ديشرلانور ههنا ىرغأىدمملا نامث ةباد هل .>ايالو جرسدل دتشيال ديربلاو

 ركسعم نيب وهنبنام بارق هريخ نءبررق لعيلعلازب .الذأ ب حأو مورلا دالب

 عطق ىدي ,شرلا لفق املف ةيلا تادددتم 1 هذا ا هل تناك ادرب هنا

 هدعب يداحلاىموم ةفالخ ةدمو هبدمقأب اذه ىلع 0 ادو دربلا كل“ يدبلا ١

 ذ”101017 11-7-7557
 دربلا يف هببأ ميلص نسح اموي ركذ ديشرلا نوره ةفالخ تناك املف

1, 

 .ديبغ لأ نت راتخاوريزلا نت ص ضمو رولا ن هللاديعو قدشألا ديعس نأ ظ

 7 « لطم ,

 ديربلا دوحو
 :رساك ال ادهعيف

 نمو ةرمامقلاو

 ' اكولم نم مهدعب
 مالسالا



 ضر

 ' | راف كي_رخالا مجارثت ايفعضي و ةورلا ةجرد ىلا مالا ىف

 رئادلا عاست ىلع فوقوم كلذو ةيلاكلا ةجردلا ىلا الوصو لع فوقوم

 لقتو فاخ نع افلس ةثوروملا تاعانصلا ميت ىلع فوقو« وهو ةيعانصلا

 ةوقوم تاعارتخالا هذه امف تسيلىتلا دالبلا ىلا كلاملا ىف ام عرتخا ام

 | للكل ىزادلل ىسلاو اهيلا ةمحلا فرص ىلع ءىيسو

 : الف ةميظنلا ةورثلا عبانم نر ةراجنلا تناكشيحو كك
 املا فورصم ةنهذ اهف هيعسو هتمه لذابلا اهب لاغتشالا بحاص نا 0 ا

 مده اهنع بيش يتلا ةلطابلا راكتفالا نع يلم ةداع ه ركفف ةيلكسلاب دما 2
 ةكلمت ىف ةعسنم ةراجحتلا تناك ىتمو رورشلاو نتفلاب ةمالا ناين ظ

 ايابسالا ىف تابغرلا دتشنو ةيقيقملاحاورالاب ثبشتلا ىلا ممحلا فرصنس
 وقلاب ةيعانصلا ةوقلانيكك ىفو لاومالا سؤرعاسنال وكملا تايبسملاو

 ' امم هلاك تاحرد ىلا امنوحو بساكلا قرط لبسيام لك نم ةيملعلا ظ
 ايد ةضاننلا مفانمللو ةلاصا ةيمومعلا مفانلا مدعتل رظنلاب ن لا هب '

 ةعدقلا نامزالا يف ىرح ناك امع ةث دحلا نامزالاهذه تفلتخا دقو 2/

 لال نوكب "للا ازا نكس و لبست يومفاو ىلنلا فرش نم ع |
 ىف ةديدجلا تاعرتخلا نأ ىلع خيراوتلاتلددقق دوصقم ريغ الصاح ةيعرا ا
 قرطلاك ةمدقلا لودلا فدوجولا ضءب نم اللب امم نع لخت 5 رخأتملا لودلا ا
 للامم ىارماتم اتق لئاسرلاماخودنربلا ناكف اهوحنو فارغلتلاو ةديدحلا دنت 0
 ةنطانملا ةناخما رشا ر حبلا يف حيلثلاب ةرفسملا بك ارلاوج جانلا نحمكاذكو ةلودلا ١

 اق رمملاو الا قيعلا رابخأ عالطتسال ر ,وانملا كلذكو ةيرصلاا

 منه عيمج ةنطلسلا دالب ىلع ةراغالا د.رلا ودعلا ءاجر عطقل يعارماوعورزال

 ا



| 

/ 

 الأييى  /

 ا

 ناو اهنميبط ىلع نامزالا عيمج يف ضرالا نا دجو ةيمامتجالا ةئيحلا ىف رظن ]
 ةيديدخلا قرطلاو ةيراخبلا نةسلاعارتخاكة لصاخلاراوطالا فالتخاب تنفاتخا ٠

 ناسنالا هعرتخ امم تارباخلا ىف فارخلتلاب ةامسلا ةيقربلا كولسلا لاهتساو '
 هليو< نكم الام نافالا لعجيف نونفلاو مولعلا ةرئاد ميسوت ةطساوب |

 ىف ةلخادلا كلاملاو ةفلتخملا مثالا لاوحا يف لمالابو رخآآ زرط ىف هتعيبطب |

 نيهجو ند عابطلاو ةحزمالا فالتخا 5 ا اه ةزو>ح ا ٠

 يتلا كلاما لثم تسيل ةراملا ةقطنملا تح ىتلا كلاما ىلاهأ نا لوالا

 ناف ةيرورضلا مزاوللا ىف بطلا فارطاب يتلا دالبلاكة جنا ةقطنملا تحت
 دربلا ريثأت نم ظفحتلل سبلملا ةدابز ىلا رّمتفت ةدمجناا ةيبطقلا ةقطنملا لهأ |

 ةرارحلا سس * 00 امهامملا ة ةرقدفم امك ىف ف ةراحلا ةقطنلا لهأ فالخب 1

 ةلدتملا ةقطنملا يلاهأ نيتروك ذملا نيتقطنملا لهأ فالختو ةيوطراو ا

 ةغودتم دل او لا كاسل تشر ميلقالاو ىضارالا ةعيبط نا يناثلا

 ةكلمملا ةيوهال ةيسئلا نوكي امنا ناويطاو تابلا اينو ةسا 0

 ةرضنلا يعار او رويطلا ةراكل روهشم كلاملا ضعبو اهف ىل هه ةدوجوأ ا

 نمو ةيلكلاب ةيعيبطلا ول 5 نم عى امف 2 امضعبو ندامماو

 كلذ مدع هيف قشن ام اهنمو رامنالا ةرثكب هيف تارباخلا لبست ام كلالا

 ىلا لاب 1 هنكع ةيماعلا ةيعانصلا ةوقلاب اعاو اه وع هنكع ال ناسنالأف

 فارغلتلاك ةلماك ةجرد اهغولبو اهعارتخاو ةلاخلا هذه لوو حا

 ةيراخبلا نفسلاك لئاسولا رئاس اذكوم.ملاو يعاسملا فرصب نوكم انا الأ
 ةوقلا ناكرأ مظعأ نم الكف ةمفانلا تاعرتخلا رئاسو ةيديدحلا قراعلاو
 يقترب ةوهلا ٠ هذه مظعب و مئانصلاو نونفلا قرت ىلع فوقوم اهديازتو ةاصخل ّْ



 م

 .مفانلا رئاسي قبساابو اريدم بيلاودللو اريثم ثرحال ناك يذلا ضيالا

 'قلل هلمس ناك دفل كرمعل اريبظو.ادءاسم نامرلا دئادش :لعو اريمش

 قبلا نايعأ نم هناف يورش الو هوارشو هلثع انل ىنَأ اضفار رقبلا تاقاجلو

 ”نزحلا ددحت نم ىفوخ الول قالخأ يلا كلذ فاضم رشبلل هسانجأ عفناو

 هيلع نيزحلاا هزع هللا مادأ رلعيل (مددعلديلا هفارصناو عملا جيبجتو هيلع
 ”مدخ نمو ءاكرلا اهلئمىف بجي ةعطق هلام نم دف ؤرما مالي فيكو مولءريغ

 لهش نمرزولا هلثمام تيذتحا دقو هالصلاو موصلا ىلع نيعن ةميبم هتشيعم

 _كلمأ هنأ لعءنملوق ةويجار هيلا اناوادل اناق تاضملا لع ريصلاو ٍتايِيحالا

 ' ذاب تتديتو ران لج ناك ذا هنود ايش كلعال هناو هلهأو هلامو هسفنل

 "دقو تاوثلا سيف هيلع ضوعب امم عجيرا ام عجيرملا باهولا كلملا وه

 ام دهشت ماعنالا ةعيبم راس لع ةليضف ةصاخ رمبلل ربزولا هلا دبأ تدجو

 لوقت اعاويهنا انه اهملا جاتح ال هلئاضفنم ةلج ركذ مث ماهفالاو لوقعلا

 ىف دعسلاو فيكف مال ةمالم هتيببصمىف ىضاةلا اذه لثم ىلع هجوتب ال هنا

 ىعاشلا لاقو روث نرق ىلع ايندلا نا ةماعلا لوقت اذملو مئاهبلا علاط

 رقبلاب الآ رودب ل بالودلاك ىعدلاو
 أم 2 الف هيزعتلا و

 اكل و قنردلا داوي . ٠ اهومك ولك ير

 ةج وملا محلا ناف ةعنصلاو ةملا ةورثلا تابجو* نمو مهضعب لاق

 "ام كلاملا ضعبف كلاملا ىف ةفلتخم يهو ةلصحلا ةولا احل لاقت ةكسلملا ىفاحل

 .اهصقتو اهل ةلصحملا ةوقلا ديارنا ةبسنب كلذو ىرخالا نم ديزأ 1

 قدح

 :  - 5م ِ ٠ ٠ 31

1 

5 
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 ةضوعملا نم هصخ 201 هللا لأساو هل هماظعا نم نابأو هأيا 97 ا

 ةرمأب ءاجسلا ةسيبلا هذته درش ناوربلا نع رشنلا + خلا ٠0
 3 مل ناو امناف بابلالا نم فريك للا اين تارشلا 0

 هبا را ناب مهع درف ل نا مق دقق مهعم ظ

 فيعضتو مهما مح نم هب دعو ام هللا نأ اذا ىتح اهبستنم ظ

 ارارق مهعاجج اباعجو اراد مهل امضر يتلا ةنملا ىلا مهم ءاضفالاو مهمانسعلا

 ميقتسملا طارصلا لهأ عم ميعنلا لهأ دراوم ىلاعت هللا هدببأ ىضاقلا درواوؤأ

 ثا الكف ا نا امو هب هل حومسم هعما بوثحم اذه هروثو ءاج

 كلذك مهضارعأنم ىرجب قرع هنكسلو ثدملا اهلهأنم نوكي الو

 9 مايكرم ىضاقلا روث هللا

 الو بعصتسم الو ر :ةسم الو دعبتسع كلذ سيلو اروط هل رطع ةيوجو ّْ

 هدعأ امم ةئماض هلاثمال هديعاومو ةطيحم كلذ هللا ةردق تناكاذا رذعتلا
 ذالمو مهسفنأ تاوهش نم نيملاصلا هئايلوأو نيقداصلا هدابمل ةنللا ىف هل
 هيءاسم ملاص نم هل عناع همركضئافو هلضف ىماغ نم هحنم امسيلو مهنيعأ

 راحت رم هعردا اهف هزع هللا مادأ هريخ ةفرعع قاعتمىب اقو هميش دوو

 ىلاعت هللا سعال نوكسلا نم هيلا مفرو رجالا راثبا نم هب روت و رم

 أم كلذ نم ىضأَقلا ىنفرعيلف هقلقاو هحعزا امف هل ركشلاو هقوط ىذلا يف

 باجأف هيف ةكراشملا طن اذخآو هيلع ةدعاتأملا مهب هع« ابراض نوك |
 ماداو هدا هللا لاطأ ريزولا انديس عيقون لصو هلوق ركب ونا ىضاقلا

 روثلا نع ةيزمتلاب هاقرمو هتحم نرد المرا نو

 (.رم طاامردش اذنِض كاسملا سانتا

 ' «© بلطم »

 , ةيزمالا باوج



 « لطم 2

 لمت رصبت ظ

 ابواب يئاولل
 ةردان 5-6

2 "2 

 ' ىعأو لا قفنةنسىف اعيمج اونزل ةعيظفلا ةبيصلا هذه لثم لولدنع ربصتلاو
 ' ساحو 0 هل ىف ثيح هعيرق ن 8 ناردممالو ءاب ولاب

 ىلع هيدر هيلا بتك يئباصلا قحسا ابأ نا ىتح اقءاحتو امقارت هيلع ءازملا
 العا 000 متلا لاقف هترازو مايأ ىف ةبمل نا ناسن نع دوتنلا اذه

 .الوهتاذالو هردق الو هتميق يعار نأ ريغ نم هدقاف نم هلم بسح لود

 .سيفنتو ةرفزلا نيكسلو ةعوالا دامحاو َدِلْعلا دب ربت امم ضرغلا ناك اذا هنيع

 "بيرقواطاتال حبصأ محز يذو قاقش يذ خأو قاع دلو برف ةيركسلا
 نأ ا ئرحأو هنع ةيزرتلا كرت ىف مول الف ارانش مهم طانو اراع مدلق موق

 .اهنق ومهنم ةعقا و هنع ةيزعتلاو اهعضوم ةعوضوم دقف اذا هب ةعيحفلافا رمثكسم

 ١' هياعشهجأو اك اش هنع ءادءال سلخ هل ناكر وت سدصأ ىضاقلا نا ىنغلبو

 7 هيلع ةيدنلا ةماقاو هل نيبأتتا ىف تاياك هنع تيكحو ايلاوم مدنللو يكب
 ١ هيف تعمتجاو هريغ ىف تقرفت ىلا رمبلا لئاضف _:رم هيف ناك ام دددعتو

 الا 0 ل داو وأ لاق اك راشف هدو
 ! ا  ملاعلا عمجت نأ ركبدتسع هللا ىلع سو

 : بيلاو دلا يف روددو ةعورزم اهريشثو ةرومعم ضرالا 0 رك هنال

 ' هدؤيالفافنختسم لاقثالاو الّمتسم تالغلا لمحو انحاط ءاحرالا ىفو ايقاس

 عمق رالا ىف الو هتيقش عم طئاملا ىف ىرحي الو ميسج هزجسي الو مظع
 الوهن اغوهواشلاب ال اتئافو قحاب ال ازربمو قيس ال اراج ناك لأ, هقيفر

 ظ /يدنع زج ملوىنلا هلآ امو يتءاس هءاس ام نا هللا دهشيو هتبامو هادم غلب

 قفا ا هقرأو هضمرأف هدنع لج بطخ رانصتسا ةدولا قح ىف



 كن

 عبارلا لصفلا

 ( دايعلاو دالبلل اجلا داعسا يف )

 م ركألا وبدخلاب هراختفا لثمىلاهالاهب رختفت نمرصم كولم نم سيل

 اودنتسي نأ ىلع ىلاهالا لمت هنوك الا رب الا نم هل نكي لولو ىصقتسن

 كلذ هافكسل ةيعرملا ممماصم نأشىف اورك اذتيل ةيعلأ ةركك ىوذ اباون مهن ظ

 امتراشتسابىأرلا ةرح ةمأ ىلع اياوتسم راص ثيح ادعسو ازعو آدجمو افرش
 يفراخفلا هل نا ممبلجال اهديدجم دارب ىتلا تامظنتلاو بينارتلا قئاقح ىف :

 نكي ةبوقلا ةل.سولا هدمف أملع انيمأ هللا هلعح ثيح مهقوهح عيضي الل ١

 رار>أ اناعرلع كلا, حدت هنوك عم ااعرلا قح ىف هيلع بجو ام ءادأ نم

 نادلستلان م ني ىلع نوكي اضيأ اذهبو متانازع نوظحمو مهقوقح نوعت:.
 مهول هداعسا 7 هأبا ممدعاسع كرد ناو حاورالاو سومنلا ىلع يوددلا !

 ملخت نأ لقف اهلا نسحأ نم بح ىلع تلبج بواقلا ثيح حاجنلا مامن |
 ال نم لقاملاف اناحم ابك اح ىلع ةيضاللخالا اهتدومو ةيبلقلا اهبحن ةملخس اراعرا

 س44 ىنغ نا ةرم ريغ مدقت دقو بابسالا نم بلسل اللا ضب وأ تح 5 ْ

 مراحب 0و ةيعيتلابو اهعارزنم ةلاصالاب 0 وه اا قيقحلا الام لسا 1

 امس ال اهريثككو ىنثاوملا ةيمث نمةعارزلا عبتب ام عم ةعارزلا تالوص# ىف

 اثدحو ادق رصم ةبماأ وه يذلا رّمبلاك تابنلا ةيو ثرحلا ىلع نيم ام
 علا ةرارم قوذب دالبلا نا ليادب مامنالا ةمينغ لجأو ماعنالا ةميبم عفنأ |

 رصبتتلا املهأ ماحلا الولو ماجا ساكعونلا اذه اهبف وذي ىتلا ةنسلا يف

 ال ةيلج اهيفأنم نث امو ىضحت ال ةيلدع كعاوق همانأ ف سما 8000



 ضهن

 ةربكلا نع نال ال ٠ بهو اذإ كوالا كا
 يداالا ل لع نفع "ابشن نم طم هللا

 0000 الج ىف نداس ثالث :تليشت رك الاردكسا نأ يحن >2 و

 لئاشاوابلاو نسملا لاح فال لعد كش لوأف لالجالاو ةالا بايو را
 ' لاأانأ لاقف تنأ ٠ نم هلأس مث هبرقب هنم هلحاق هيلو هبلعي ذخاف اهم وهز يتلا ظ

 لاح ىف لفرب قاثلا لكلا هيلع لخد من لايم كلا الول ردنكسالا لاقف
 اقف كلا الول لاق لقملا انأ لاقق تنأ نم هلأس من هنم هاندأف يناملاو راقوا

 دقو ثلاثملا,تايناغلا هفرت ثااثلا لكشلا هيلع لخد مث لامع لاوحالا ضعب

 . هيمدق ىلع هل ملف تعايزلا ل اذ هلابقاب تلجاو فلاطملا هوجو هلام تقرشأ 1

 ”لاقف دمسلا نأ لاتق هازل يميل يأ ئزلا نم لق مث هنيع نيب ام لبقو ظ

  كلابقا قوّدح لهج نمل ليولاف قاما رابتخا نازبمو قطعا ةيانع كنأ دمشأ

 انوكي نأ ىلع هدهاع مث هيلا تماس اذا ةفاللعا قح ىفو نم ةداعس ايو هيط
 ٠011| لج ىلا دملاو الازم يس هيطتتب ام ققودطعو نارعأ ظ

 وه ذا هدب ىلع ةمعنلا تيرجأ يذلا اهلول ةبحلاو ركشلا دادزمل دمزلا يف /

 اينأتسو هبلا عبطلاب لئاملاو هيلع لادلاو كلذ ىلع لماملا يلصالا بسلا 3
 أ بابلا اذه نم عبارلا لصفلا ىف ةيلاملا نساحلا نم ددحي ام ىلا ةراشالا

 ةدةدهع ع قة ةيينيفنا تكاؤخا نتخاناو



 ميلاقأ لها اءاو اهريغو مأعذ :اأ كارو ل نفقا 1 رابشلا رو

 ةينادولاةنالفلا كلذكومبملا ءاضقلالانورضحالروركتلا دالب يهووتكبل

 دوجووأب رطل نم ةلئل.ال ةناسلا دسنالا كاؤامو زاب رت سا
 ةيقراعلا كلاسملا طيطخ 300 ةض. ةااةيق رفا لخاد ىف 0 تاراحتلاف ةفاخم ةفاخم

 31 0 و هر 5 76-982 رحالا رسيتال ىف

 لئاسولعدالبلا كلت ىلاهال تافيقوتو هدم وا لئابق و تاعامجاو

 تاحوتنلا نمعونب نوكي امنا اهماك نسح نا لّمف تلَشَنأوةنسدتسلا ندقلا

 ةيقيرفأب ونجريصي ىتح تاحالصالا ناحل زاناملاخ داو اهيرامس تس
 < نوكينأى لالا لعىف قباسلا نم ناكناف ةقيرما مس ةب ةيبونجلا مياق لاك

 ( زيز»ب هللا ىلع كلذ اف ) زيجتتتلا ةوق هيفا

 راكالا هيلا تجاتحاف هللا نم ةبانع هتفعسأريغص نم يف

 ئاعالا هلا ثزاحاف هيام ةراشاة ما لماخألو

 دق ةراشالا املا ت ثا نما اذه نف

 ( ةران دعب ةرات.الا ىهدلا هوز ميدل لوادت تت رجا

 رييدتلا نسح ىلاججات< ةملاصلا لامعالا نم ريطخ سم لايلاي رطخأ. >

 ةيرقلثاسولا ةرسيم ةيريخلا دصالاةريدّقلا ىلوأ ا نم هيلعاناعم نطولا ناك

 بولطحملا ىف ىلاغس نأ ىلاعملل بلاطلا ريهالا ىلع قو لهانلا ةنذع عراشملا

 ملم ماظن ةغالبلا ربظءقزربيو بولسا ل<جايلملا جرادم ف ىلاعسو

 هالو رض رسخت ن*و ديصقلا تب كولا كراس ملا ف ربظي قح ديعتلا

 هعو رشم ىلع راصتنالا ناديم ىف هته ن م ناس موقأ كاواس نو

 مل بانالف هلا كرصنب نا نمملا|
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 ةنييبفلا7 0 ضب اه وع

 اهلا طيطاسفلاو مايملا و تابقلا ىتاثلا مسقلاو هيلا لش ناسنالا لب هلق

 0 قبو ع مون اموفختل اتوب ماعنالا دواج نول لعجو هلوقب ةراشالا

 8 0 دارماو هليوحتو هلقث ن 5ع تامل نم مسقلا اذهو متمألا

 1 لأن م عوو براس هنم تويبا ميمو دلمازم ةذخنلا اعلا

 58 لم ال يأ .اقا ىفو مكرافسأ يف اهلمخ 0 فذ ىنمملاو ىداوبلا

 0000 ]ل زد كل طاهر اعاواجراب وأو اًيقاوضأ نمو للم هلوقو نيلاخا
 'تييلاعاتمعاونأث اث )لا امانا ىلاهت هلوقو زمملل راعشالاو لبالل رابوالاو نأضلل ْ

 يأ نيحمىلا أاعاتمو ىلاعت هلوقو ة وسكلاو تالا ميدو ها م

 ”ثاثالاب دارملا نأ نييرسفملا ضعب برقتساو ةمايقلا مو. ىلا هب نوعتمت ام

 . لزانملا ف شرفي ام عاتللب و ءاطولاو ءاطغلا ىف هلمعتسيو ءرملا هن ىدتكي. ام

 . ىتلاةميظعلا مر ىف اهدعبامو فاوصالا ىلاعت هللاركذ دقو هن نبربو

 7 فانك او فارطأ ميمجف اهفالتخا ىلع اهريثكت ءانتعالا بجيف اهركش بحي .

 . ةيعارزلا يضارالا لما دمع مهو ةيوبدحلا ةءوكسملا ةيانب ةيرصلا كلامملا
 : أ نونفلاو مئانصلايف ىفاملذو كيرا ناالا ةئيقنلا مناك ةلغ الارف مفانملا ميمعتل

 : رظخمالءايش ثأ نم حوجلاعن 'اصم ديد نم ا نا يغذلال خوسر مدق

 ٍ |[ تانرالا ءانكفا دعو لم اي نطو لاك اهواشنا

 ١ حاص هينءتامأو: لاونم مت 5 0 لهتمأب اهلع لوصلتا م لام ١ 1 ع

 ١ . اهعئاضبامضاغتساو ةءرصملارابدلا ىلا ةيقيرفالخاد لفاوقدوفو ٍلعتاظوحلملا 0

 ع هذهلو» ودفمىرجدقو هلحيف ويف امعئانص ةصالخواب 0 ودشع ةراتلرعم

 7 يف رضح امهوحتو ونريو روفراد راجتف ةظوفحم ةنوصم لوصأ لعةظوحللا ا
 ضيا رحبلاورانس ةبج نمو ةاسيست لال انضير 15 ينأنو ا
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 دوجأ ةقءاس ةئس نم ةزج لك ناو ةنس لك زجال اماوصأ ةدوج صفا 0 1 0 فرت
 انفوص و ال تاوتس ةوع ناضلا لع ته اذا فارس الا ناو 0

 فومصلا ءاقبا و ١ ةبط 5 ءانءاأ نما ةدع ناتمالا كلذ ترك تاراةدساب طا
 ' قلو ةرب فودب تاونس ثالث مندلا نم اعيطق اوَقبَأ نأب ةيواسنرفلا ةيعارزلا ةيعجلا
 000 ايفاوصا نأ اوأر لب تيكلاو كا يف اصفانث اودحي لف ةجيتنلا ربظتل زج

 عرف ديدي هبرحتلا 0 نم ربظو هذدع رارم لع اهوزح اوناك ول

 عناصم ىف لخديل ةدم هناوأ تيوفنو هزج مدعي فوصلا ليوطتوهوةعانصلل

 90 ريمْز كلاب ىمسملا ريهششلا خوملا نم افنصاوعرتخا اذهنمو هيلا جاتحتىرخأ

 000 انازد .ةييويملا نشرادلا ةعارل» وءدقو هئيسحتو هعانطصا نم او رك 1

 يهاضي راص ثدح هفاوصانس>وهتان رمولعل هتعانص ةهدو> عيمجا نسحتتساف

 ةيزياكت الا ريءزكلا تالوغشم ةيلكلاب

 دما هله وو ةلي ول ين 1ىتا | مثلا نأ ةظحاللاب اضنأ نيبت دقو

 اذهو اهنادنأ ىلع فوصلال قت ارهاظ 0 اف رويال اهفاوصأ لوط دصقب

 3 لإ 0 2 انللطأ دقو ةماعلا ضقت ان تماخل

 اهرابوأو ابفاوصأ نمو 00 موو 0 مون اينو انو ا دواجأ

 ناسخ ا نكس اتوا نأ مو ولعملا٠ نمو*نيح ىلا اعاتمو ام اهرامشأو

 امم ىتلاتال الاو نيطلاو بشحلا نم ةذختملا تويبلا اهدحأ نيمسق ىلع اف []

 انكتت مور نم ؟للمجةللاو ىلاعت ةلوش ةراشالا املاوترتلا فت وكم 1
 300 ١ لع ل ا ا
 نكعيال توييبلا نم مسقلا اذهو هيف نكسب وأ ناسنالا هيلا نكسيام وهو ظ

9 1 



 نيرا ناز قى رثكف هلزغو فوصلا فيظنتل بيلاودلا هده ىلإهالا ..

 د

 . اهدالب ىف لخدتنا تعرش ثيحفاوصالا زيه يف اهحاحن مالا يمئاف

 . نم بلجتسي نم تقوشف هلزغو فوصلا جال ةمزاللا تال الاو بيلاودلا

 : بيلاودلا هذه لمع نسح نم تاعاربلاو تاعانصلا

 ”تااناكلا ترثكو مدالب ىف ةيل الا مئانصلا تمدقت ةليسولا هذهف
 ' ةثالث تصصخ ةياهالا ةيعلا هذه نا ثيح ةيلهالا تاقيوشتلا ةيعمج نم

 .ابالود مهضعب عرتخاف فوصلالزغل بالود حرت نملك ك1
 3 وشنلا اذ. ةيفيظنتلا بيلاودللعارتخالا ربكو ةأناكملا ذخأو كلذل

 | عافتالا مع . الو كي ال دالبلا ف اهدحو سون.راملا مانغا دوجوف

 يف ادوجوم ناكس ونرراملا فوص اقر بيلاوذلاب الا اهفاودأب

 اانابسا سون رام ةدوماو ةموعنلا ف ىواس لاتجا 0 0

 ىف امدم تلاط الك شونيراللا مغ نا ةيواسنرفلا دنع برجملا نمو
 'ةموعنلا ىفابفود ذخأب لازن ال ديلوتلا, تمبطتو اهمانغأ ثيرتو دالبلا
 ٍإ فيظنتلاب هدهعلا نسج لع رادملاولاعلا خوملا عناصم ُْف ماذلا حماجنلا محبو

 ”فوملا فيظنت ناضيحن  اسن ارش نكي لو هتميقىف ديزي كلذزاف ةيفصتلاو

 'اموي لملف سيراب لوح فيظنتلا ناضيح تركن الاف دحاو ضوخالا
 . هانتعالاو ءانتقالا ةصرف مانتمتا ىف اهانم ةيرصملا رايدلا كردت مايالا تر

ده فارما هزم نأ مل مانغالا هذه ايازم ليصح
 ١ ةيسونراملا مانغالا ه

 "نورق لوط اممدوج ةلج نم لب دادتمالاو ةموءنلا ف ةرصحنم ثسيل
 مانغالا نا نودقتس سانلا ناكو تابغرلا امف تركت ااط ابكف اهفاوصأ



 'ةراودا لج فيشام ةديملا ف ةاوصالا ذم نم“ ء اتكلم 5 هند زخ ىف لص اهرأ ءامشا ا
 ١ 00 عبارلا دراودا ىسلا زماكت الا كلم نا مث تالايزلا نم [نويلم نيئالث 7
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 ما
 ©« لام و

 امارس 8 ءاضيبلا 3 7 ا : 0 1 5 انتاج هال كج[

 ةيلملا تارادنلاو 3 ّ 2 ةيلاملا
 :« لطم » ش

 كتئيلثلا دالب تا قي دالب نم درو ىرحملا قباسلا ل و ملأ و
 و دورو

 ش ا 7 نادك حاجا لك من ف مهميلقا جازمىلع هديومتو هتيرتب كتملفلا لهأ دخلا ٠ 1 هالا دالب 0 1 .: 3 : 53 ل يلا ا م فوصلا ريزغ نديلا ليطتسم ةءاقلا ىلع ثاناو 0 مي ( نم ي_
 ع هفوصو مانغا عبرا ةدحاولا ةنسلا ىف دلت ا 1 ىنانأ لآ ىت 3 ' امو اهفاوصإب
 ةعاربلا نم

 نرا ثيحن ميلاقالا ةدوربك ةيرطقلا 0 ولا لع تيلغو املاثمأ سوت ران

 ن الاو كنمافلاو اينايسا نم اهفاوضأ كلذ لبق فكحت تناك دكدملا هذه |

 « سم, ةمئالم ةلدتمم اهعلاقأينلا ةيرصملا ةليلجلا ةيوبدحلاب كلظ اف كلذنع تننغتسا
 0 .دج نف ةلاخم ال قدح 1 3 لاف 9 ريو م موب ىف مانغا هب دل

 نامي ةلو د
 اندجت لد هلا ةيدنجالا اللا ٠ لوعفدب اوناك مج 00 ادح ةيردلا 3 قاض

 0 الذ نم ةعانضلا هكر تيدفسامل ع رلكاو ةرالا غاابلا هذه نعلاف ش

 . ل ا امم تيا

 0 ا ل تقلق مومتو كنماعلاو

 ١ عاملا نم مانغالا هذه لثف الطر رشع ةتس ىلا لاطرأ ةرشع نم نب داو سأرلا | |
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 صوص ةئامتملا تارءاسلا ري ةرك اذلاوةيداحملا نم ةرئاكتلا عوجلاو ريفا
 اةيبرقب نونتع م رمأ ىدابم رم ةعا رزلا لأ محو 2 هلا ءااساوةغار ولا

 : ةفلاساا نامزالا يف مخلا ت :اكفاهحاتن واحلا نيس ىلا رطب 6 أ امسال ىنثا وأأ

 0 1 رةالفلا سان رابتو دوك يتانوز 4 اىتةرو.عملا ناكسةورت نادل

 مياطب اهنوعبطي مهلادواج نمةلماعلا نود اوناكو شييعتلا قي رطل ءابش الامزلا
 انودسحن نيب امورلادالب ىف ةنسةلهسوح ةدمضيبلا مهذلا تنكمدقو ةكسلا

 ال اواكفاملع شيتمتا نب روم أم او مها ىتحارف نوام هالو امي واهب رب 1

 امال“ ةعرف نلعارتو هعانصلل ةدعم امال ارح | جدال امودعب

 ٠ 1 ا فلا ةنع و: عومعلا ىلع

 ١ ةيمملا فحتلا هرو وشو 0 اوحلاب ه را و كذ 2 02

 يلا ةديجلا فاوصالا تاوذ نم ججراخلا نم باج نم امسال تاماعنالاو

 فاوصالا هده نم 3 اولا نك ديملوتلل تاناوح هنطوم

 ٍْ . منالانم ن.رخأتل دنع ل ار 1ك ةعونتلا ةعتمالاو ةفلتخملا سيالملا عيمج

 5 لو طلا نيب ةساجلا ةسفنلا فاوصالا ن ..,ع ءانتعالا هياغ 5 لوثح 0

 0 ا كلذ نك هع ويس و

 ام فيتا الا م انها 5 تاما نان )|

 ”ةاميلا ايابسا 0 212( اعل فا رجلا لام اكن أ تفاوض ادع.
 5 هلق ريالا ىرازالا ق كفن يتلا ةموجنلا مم سونيزادلا
 ا لودلا هذه تنقاف كنمافلاو زيلكت الا دالب ىلا دعب امف تلقتنا ةيسلدنالا

 |تناكاين ابسأ ةنالو نا ىتح هتييرتب هلودحم 3-5 تدازو فنصلا اذه هر
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 ةعانصلل دخن هناك ةقيلطعا رات لمراسل نرتب هنأ ل 1 2

 ةحالفلا نيرق وبف ةيلوالا نامزالا ىف ةعنصلا مولعم هلا كش الف جسنلاو
 تاددقف اهلطبأ الو نافوطلا ةثداح ابلطمت لو نافوطلا لبق ةمواعم ىف ىلا

 بارك لغتشا هتنيفسي ناءوطلا نم اج امل مالسلا هيلع احوب نأ ىلع ةاروتلا

 رك ذدقو ةعارزلا لوصأ ىف هفرعي ناكام هعم نيجانلا هدالوأ لعو ٍضرالا

 نم ةحالفلاب اولغتشا نييرصملاو نييناعنكلاو نييتارعلا نأ نيخرؤملا ءامدق

 لوأ نأ نودقتسي اوناكنيبرصملا نا ىتح ةيلاخلا رصعألاو ةعدقلا نامزالا |

 ممريغبق كلذ ةيقبسالا ممل نا نيصلا لهأ معزو مهفالسأ ةعارزلل عرتم ||
 نم ذخالاب قدملاو ةحالفلا لع عرتخا ىذلا وه مهلم ءاسؤ لوألا ظ

 ممرارادضال مثالا ءامدق نا ةفلتؤملا لاوقالا نيب ةعماملا ةحيحصلا جسراوتلا ظ

 ىتلا مهملقأ نمو هيف عربو ةحالفلا لع عرتخا مهنم لك ةنولاو توقلا ىلأ ظ

 عيمجاو جيردتلاب مريغ ىلا ةعارزلا تلقتنا هيض 2 !

 ا
1 

 هعادتا لعردتقت الو سين لعهنا اوكردأو مهم رمأ ةءارزلانالعاومجأ مالا ْ

 رباك الةحالفلا لءعارتخا | وبسنفةيك ذلالوقملا بابرأ الآ العهن وك ث يح نم
 نوينامورلالاقو رصمنمةعارزلا اوهتمهم اد شامان ويلا تك ىو مُهئالقع |

 لهأنأق حلا معأ رصم نموذان ويلان مايلاط, ا ىلا نمبر مثدالب ىلا لصو ملا ذهنا ١

 نا كلذ ىلع لدبامتو ةحالفلا لع ا نر هضرالاةعارزبنونتع نيملا ظ

 نيصلا كامدل ذعر ضحبدورشم مونوهو نيكل وت ةنبدع ةنسلك ىفارووشماديعم 0

 هسفنن ضرالا نمةعطقث رحوثا رح لا كلااذخايفهتلودزايعأ مممظع كوع

 نيصلا لهادنعدودعممورلا اذهو كلملا فرطىل !ءةميظعمأ وب مس ولا اذه ىهش /

 لاو رود : المورلا اذه لف يفو ةيلهالا حارتلا مرا الو

 ١ « بطم »

 , كلم في رشن
 ًاةعارزا نيصلا
0 

 يف ضرالان
 دويجم مون
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 نوكَت اه>ًالفو رص نبلا ةرحش سرع ضرف ىلمذ كلذب لصاح حراود

 ةيسنلاب يدلبلا كا !كوىروصلاو ىللبحلل ةيسنلاب ىدلبلاناخدلاك ةبكنلا ةعدع

 يف نبلا رحش سرغل ةسام ةجاحلا تسيلف لاح لك ىلعو ىزاجملاو ىمدعلل ٠

 نا تانسملا نم انه هديدحت ىنشام نال ةلفانلارومالا نم دع اعر لب رصم

 للا ع لع هتحن سيل هب ثيشتلاف ةجاحلا هيلاوعدت وأ ةدوملا ملن ميفع نكي م

 0 فا راملا مانغأ ةيبرتنم تاظوحلا ا بح اصدركذ 0 0
١ 

 ١ ند يرد رانا هب راق ةوبقلا ةرجش سرغ قةءار نم قدأ هيف 0 | |

 / بيطإلا وهو مهضعب اهطاعتم ىلع ركنآ اذحلو فكضحم ةوهقلا ذا ةوهش

 ١ هلوش مهضهب هيلع درو ىنيرشلاو ىنوزَلا ريف '

 بيذْلا ةوبق اوستحاف تمرح نبلا ةوهق ظ

 بيطخلا افق ىلاوهفقصاو اودبرعو اوبيط 9 ا

 ) (رخآ لاو
  1فلا ةودهق اهرشاف تمرح نبلا ةوبهق

 ١ ببسلاوهنم اوعفصاو اوديرعواوموق م
 ابحدم ىف مهضعب لاقو :

 انيجانفلا ىلمئنشو ناندلا تا 2تحضف ةِيد ةوبق ىنمساو م

 انيجان فلاان هقاشع هدات روح ىذدقلاق يشر ىظفكن م

 انيانفلاهيق ام وحن ىلاتعد# قلو هاقبلا هيف ام وحت ىلا وعدت 2 نيرا
 ايبا فلالتدجوةاياومار اها اوفاطمىرماضلنأول كامل ١
 تاوذ يل ٠ الاءانغالا ىهةيبرتلاب ةدودمملا سون.راملا مانغا نا 1 اهعرتخانءناي ٠ ةحالعلا ةيمدق |



0 

 راثك لاو هس رشي ىنتعا ن -مظعأو ءانتعالا لاكلع دمع موحرلا ملا نم هم
 موحرأا وه ىرصلا ر طمأا ىنكي ام ركاز بلا عاونأ جارختساو هنم

 ةينأاةب ردع ديمصلابودعيصلا رغب ىنلا هكلافش ىف هتعارز ممع هاف اشاب مهارإا

 ددج ن و طوس جئرفألا مت 0 35 اجلا هعناحم تسفان ىح اهردغ وأ

 ناب ارضع تطحن اىتح 03 الا بصقتلا كاجو هع كلذ 0 تاروباولا

 0 6 ةعشا و ةالاغ غلا لك هناع اف 57 4 5 وار 3 اك دقو 6

 ماس ةالأ نم 2-5 هنم واخ ال داكى تح 2 تاكو تاو هللا راد

 هلختا املغأ 8 ةيميهاربالا رثاودلا تلا امل مث هحابرأ اةثكلا 7

 تداكىتحاملوصحمب ظءوا,ماروا و 0 اهعن اصم تعسلا ملظع ءالا ودملا 1
1 22-7 

 ركسو اصوصخ يرضلا رطقلا ىف ةدساكن وكت نأ ركسلا ىف ابوروأ ةراجن
 نبلار حش سرغ نم هيلا راشأ اماماوهريغ ةوالملاو ةدولا ىف هقوفب اال ريصم

 نهال ىذ ارالا نك رادق» هسرغل صصخت نأ نكع هباو ديعصلا يف
 ةجرد ةدوإلا ىف غلب ال هلاو هتب رجن قبس هن ال كاذب نتمت مل ةموك لا نأ

 ةرب زج م جراما نيلاكريصي هنالاملا ةنامو ريثكب هنودزو كي لب ىنعلا نبل
 اهريغو ةءرصللا رايدلابجاورلا ليلق وهو ىجن رهالا نبلاد ىمسملا اهريغو اسنرفا

 ىتتنب ال هن صخرو ةن هلا نادوسلا دالب يف هترثك لعبا ىح اللا ١
 دالبلاب اهريغو رصم راد ةوبقلا برش نال ةبرصملا رايدلا ىلا هبل دحأإ

 نم لقو ناخدلا 200 ةهكتلاب ذزإتلاو فيكلا ليبق نم وه اعا ةيمالسالا

 لهأهلمعتسي امن ملاب لك الل ضيبلا عموأ هدحو نيللاب ةجوزرمم ةوبقلا لمعتسأل

 ىنيل نيا"'ىفنو_ شب رصمراجن رثك أ نأ ل عداكن.ىابوع ةف ةرثكب ابودوأ
 يذلا م ظعالا دوصقملاف ةينعأاتاراجتلا مأ نم وف ءاكرشو ءالع هيف مهو

 ىكاتسس سس سس

1 



 ٍلاقالاب زرالا ٠

 ةيرصلا
 _ ةنرحبلاملاقالا ىف زرالا ةعارز نأ ناسنا لهجي الف زرالا ةعارز نيس نم :

00 

 صهاظ وهاك ةءوكنملا ةيانعب هعرازم ٌةْراد تعسلا ثيح نطقلا ةغارز

 ظ ولا هيطوغ ساوف ويسوم هاددا ام اذه ناهربلاو ليلدلا نع ىنغو نايا

 هلوق حم رصب, لصفلا اه ىف هيلا

 ةير ىف عرشدق ناك فاس مف اعاو هلحم ىف هظوحلم نا مولعملا نم

 .تلاز الو ىلملا عفنلا كلذ نم « ل.هحو ىلع دم موحرملا ناكمتنج 93

 0 ىلع ةروصقم ىه اعاو تادوجولا ز راح و زملا دود 397 ن آلا ىلا

 نطولا 0 مدقتل ةبسنلاب ناك ممعتلا لصح اذاف تايرددملا ىف تابج
 ٠ ةروك ذملا تاظوحلملا بحاص هلا 317 انانأز معلا عفتلا نم 108

 ن. ريثك نم اهعارز ةافاعع ايازمو صئاصخ او تافتلالا لك اهملا تفتلم
 را رثك ضمتلاو فيطاللا اهرئ اود ارثك ١ ف دذجم دق هنو تانلمتلا

 ش هريغ نم دوجأ رصم در نأ ىلع قافالاو عاجالاب حض دقو تارواولا

 نم جراخلا انلاطيا درو ةهيرمأ زان و تنبلا نيع زرأف قالطالا ىلع

 " نم ىسرابلا ضرعملاةاضق هن ىدخ اا ال يأرلا اذهو ةقدانبلا ضرأ نم

 اغا ديف عرظ مموطم نال ايلاطبإ 1ك فنصل ةيزاشمالاو ةيولوالا محلا

 راك [ رظانلا بجي ىنملا اذهب وبف اًضايب زرالا عاونأ دشأ هناف نوال ناك
 ؛ ١

 رصم زرأ نم
 000001 ول فين 5 فا ووف ناك نأو ويف رصف نكنا زرأ امأو

 | هال ايندلا َررَأ فانصأ ن + فنص همعط ىف هقوشالف ماعلا ابجي ام ناعت

 [!فاؤلا هيلا 'امأاماماو ةقلفوأ صخأ ورق افا وع حضنلاب هوك امس
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 نوكتن|ب جوفابوروأ ف الخ هلك كلذ ممفرفوتمرصم ءانأ ور الع دوعتلاو 0 ع 0 5
 اهريرخ با ال نأو ةيزتو اسرع ةيلوالا ءريركلا داو ىف يرد

 فترامثالاب ةيبئجالا دالب دير ربا ءارتخ ةثار نم ضل ناو اي
 ر را ىلع لاصحتسالا ىلع ةميسملا لاومالا فرص: ن الا ىلا اهناف ةيلاغل

 نصف ىلا" تلم اذاف اهنراختو اينالوصع لا مسوت نا اهلع 1

 ىو اعيرس هلتفو هلزغيف امرئاد تعسلا زقلا دود ةدرب ىف اهدهج تاحرد

 ىكي ام رادقم اهدالب ربرح نم ذخات هبال وعش ريرحلا حسن ةعانص

 ةبنح الا“ دالبلا ىلا هدفت لوتبشلاو ماخلا نم ةجاحلا ىلع داز امو مجال

 ةيلصالا اهتلاح ىلع قبت نأ نم ريخ اذهو لاومالا نم نييالملاب امف عاببل

 هالبتلا نما مري وأ عونصلا ريرملا ءارتشا ىلع ةرصنقم ةيزملا هذل ةدقاف

 هل ربل ٍةبرصملا راددلاب زقلا دود ةببر ٠ ىف ركفلا من ودان

 انه نم رص ابنسيك كافيا حاب 31 رداقم 0 5

 ةبسنلاب مدقتلاةليلق ربصم راد قان -الا لا لو رحل ةعانص ناف فنصلا

 ةبرضلاتابجلا را ثيحامظعامدقتمدقتتةقباسلاة قرر طلابف كلاملا نماهريغل ||

 هنولو هتغبص لعهتشقأور رحلات الونش ىفةدسملانالارفانكا وابفارطابدتمو

 توالاوةغبصلا نسح ىلع ةدعاسملا لك دعاست كرام لع لا هانم

 سالملاو مراحلاو لبردانلاك ريرحلا امف لخادلا تالوغشملا نزت هام

 نأ. طركا نيالا زم هلع ىف ةيلاملا ةجردلا غب "رطل تالوتحي ل

3 
 كل

 .نآلا لصاملا قيوشتلاكر رحال ةيرصلا ا قيوتلا ل صمم

 ' يف اهسفن, ةظيلنلاو ةقيقدلا ةريرملا تالوذشملا لغتشت نأو جراما نم

 | « بطم »
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 " ةغابصلب ل ملثا
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 كارادسلار اريك ف داعلا ةرثك لا جاتحنف هلزوج نم رب و

 . ةطساوب فعضيدودلا نافدالبلا كا: ىف قفاومريغدودلا ةيب رت لصف كلذكو
 اذهفهلاه فور رحالاهديلوتناوأ ىف ةددجنملاةاثلاناروالابرضيو عيبرلا ىدأ

  فيصلاب عب راريغت متبعتلا نم ىساشامةدم دودلا ايف ةئيطب ةيرتلاز نا

 | تاس قرت#و قاروالا فشنتف ةأخو ة ةتغب دودلا جضنيف

 ةلرلا فداصت الق نم ارمألا نايسأ دودلا يرتب لب ايم دوصقملا

 نم رحلا عنك الف اوابو نيصلاو دنحلا دالب ىف امأو اوروأ دالبب بلاغلا ىف

 لصح كلذ اف هلي دعتو هبيط رب ىلا لاملاجاتحا اذافةعفتم اممفدل لبزقلادودةسرب

 لوصفىنابرواىف عم يذلا عيقصلاودربلا نمزامأو ريب دتلا نسحب لماعملا شرب

 ضرم بابسأ نم اهف عيقصلا لورت ةاوادم نكعالف في رثلاو عيبرلا فولودربلا .

 عيقصلا نوكيق ةددجتلا ةرّنلارجشلا قاروأ ىلع ادبأ جالع هل سيلف دودلا

 يف اهواسي ا را : اذه نف

 انالغشو ةعارز ةورلاو ىنغلا لصح اف نادلبلا نم اهريغ كلذل ةيحالصلا

 8 ريوطاز زوج ىلع ذاو-حتةسالاو ةيرتلا تحنو تحن ىتم توتلا ةعارز

 'عنع عنام رصم ميلقا ىق سيل ذا ةيريرملا تالونشلاو عناصلا جاتن كلذ ىلع
 ءاوتساو اه ةيبرتلل ةمالملا ةرارملا دوجوو ابميلقا لادتعال هلك كلذ نم
 هدبفسذشإو هدومربو تابمرب نع ةرابع وه ىذلا عيبرلا لصف ىف ةرارملا

 رطقلا جازم ةهج نم هل ةملاص يبف رَقلا دود ةيبرتل ىنكك ةنالثلا روبشلا

 !لاغشأ ىلع ابلهأ ةبظاوم يهو ىرخأ ةهج نم زقلا دودل اضيأ ةتفاومو
 دالوالا ءاضعأ نيل ناف دصحلاو ىنجلاو ةيرتلا لاغشأىعو ةحالفلاوةعارزا
 اسال ةفخامهونيتيش ىلا جاتح ربرملا لغش ذا ربرملا لغشقفاوب تانبلاو

5 
 د.
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 نرم هريغ ىلع ةوالع نوكي توتلا راجشا سرغ ناف يرخالا تاعارزلا |(

 قرطلا ىلعو ةديدعلا ناجل او عرتلا تافاح ىلع سري ثيح تاعارزلا ||

 ىساوالاو كلافشلا دودح لعو ةيصوصألاو ةيمؤمعلا ةريغصلاو ةريكلا

 2 يئرعلاو نذلا زاوسأو روس لغو ةراالاو كولمللا ١

 يو نيتاسبلاو موركلاو ناطيغلاو ىرقلا لوح ةلظم ممراجشا أ نوكتل |
 نيكي رح نم ةباقولا ىف نوكي.ام مظعأ

 دحاو تنايف نوكيي هناف هجولا اذه ىلع فنصلا اذه سرغ مت اذاف

 ةريحبلاة ردمنأ ىف الولوصحملا ةعيدب تاينالا ةمب رس تاسورغم ءادتنا

 ناك تاوتلا راجماب اهعزت لجو طش تسرع اذاف ةحولسملا سدا
 منحت حالفلا لظتسي ةينالطلا تاهزتلملا نم دعتو ةورثلاو ةفاراخلا طخ

 حابرلا بجحتو ةحايسلا بابراو اهدنع رفاسملا ميرتسيو ةحارتسالا تقو
 مايا يف امس الاهاذا ةدحو ايا هد حد امفطأتو بوبحلا ةديدشلا

 0 نيسحتل ةريدملا قرطلا ةمدنه ا عفت م نسا ةر ارحو ظيقلا

 دوجأو ةيلاوتم ةيرتدودلا ةيرن نوكتت سرغلا اف و هناف ريرطا زوجا

 دصح ام ةنسلا يف تارم عنرأ جر زّدلا دود رم ذا ابوروا يف هتييرت نم

 دودل ةمللاص رصم نأ اكو نامرب ةكسلمم ىفو اينوايو دنحلاو نيصلا دالب ىف

 هتعانصو هلزغو هفينظنو هل ةملاص ىهذ توتلا ةعارزب اسارختسا زملا

 ةددح ايما هني لصح ذا حاجنلا لك اهف حجنف اهريغ ىرم رثكأ

 هيعدتسلام عيملل ةاكتسمنيللاو ددقلاو ةوقلاو نوالاو ةمومنلا ةجيهب ةماظنتم
 أدحاو 0 الا يطع. الف ابوروأ ىف ررحلا فالك فنصلا اذه ةدوج

 جارختسال ةبجو. ةبوطرلا ةريث :؟ ىلايللا ةليوط هديل لصف روهش دي



 م
 هجاورأ ريرملا ومن ىعدتسن ىمظملا مفانلا كلذكف ناطمالا ىلا تاعانصلا
 را وهو ريرحلا ىلا جايتحالا دشا ىف آلا اسنارف مناصم ناف

 ةينامعلا ةلودلاو دنحلاو نيصلاو اينوباب دالب نا منن اينابساو ايلاطيا عناصل

 0 ةعانصلا ةجاح ىنب ال هنا الا يعانصلاىراجتلا عرفلا اذه اهم بولحم
 ةيلاكلا عئانصلل ةبسنلاب ةدحتسم ةكلامم ةيرصللا ميلاقالا نا ثيحو تال

 لامن نوكي مذ دير 4 جارختساف لايكلا ةجرد ىلع لرد هثيشنمو

 كو الا ةدم ثكم الذ ةريخصلا توتلا داوعأ امف تسرغ اذاف ملاصملا

 نم الو توتلا رحش لثم خومشلا ىلع ىو ام رجشلا نم سيل ذا ولمتو

 أمفف ردم لثم ةبقثلا هده هل نم يو لا ضيا حبلا ةرئاد ِف يبا داليلا

 داللا زواجتم نادلبلا رئاسىف نآآلا ريرحلا ناف تاهجللا ميج فءسيو 0

 ءاينغالا مو ةميسجلا لاومالا باعصأ الا هئارثث ىلع مدقب الف نامتالا ىف

 ءالبتسالا أ هتعارز راكتحا ةصرف نومنتغ مف لاسالا عج ىف نوطرفل ا

 ال ايدلا دالب ىفو ريثكتف هتلقل ةيلاغلا نامتالاب الا هنوجرخ نوداكب الف ديلع

 مقاولا حلصأ ةيميبطلا اهمقاوم ثيح ةيرصلا ةموكسلا ةطساونالا نوكي

 ةمدخلاو ةيبرتلا ةطساوب الاح هنملص# زودعلا توتلانم انف ام ذا هتءارزأ

 ةيرطلاب ةعانصلالهأ ةفرعع هميلقت راص اذاف ريرملا :رم نوكي ام دوجأ

 تبهيرتي ةءاشلا توتلاناديع سر غن 3 ةرع : ءانتجا لهسو هلوصحم داز ةمزاللا

 عانصلا فيراصم ىف داصتقالا نسح عم ةفيرظ قار 21 لسع طا

 كلذل نمد

 لومدملا ريثكلا ررحلا ةمدخب ءادتبالا ةيرصملا ميلقالايف راص اذاف
 يف رضي الوادج كيرالا نككوسب هلا ةبرحبلا ميلاقالا ىف هجولا اذه يلع



 توتلا رجش سرغ نم ريرملا جارختسا نأ هل ربظو ةيرحبلا ميلقالبزفلا
 ابعئاصم ىو رصم ةنرامج يف ديزت هنم ريرحلا جارختساو ْرَهلا دود ةيرتو ٠

 امورو ١

 دهعلا ىف نطقلا لوصحم ناكدق ىئمملا اذه يف هبتك مف هنرايبع ضو 1

 لجو مهل وةعىلع ايلوتسم هب لاغتشالاناكو اهعارزو رصم راجي ةيغب بيرقلا ظ

 الا هسفن ليك الو هيلع هلام سأر سبح مهلغأو مهمارغ ىوقأو مهمارم ٠

 لاصحتسالل هبنت الو توتلاسرغ ىلا ليم نأ مهنم دحأ لابب رطخ مو هيلا
 26 ةيمومعلا عفانما نم هيلع تترتب امل ظقيتسا الفريز للا :

 مهم نا نم كلذ بزعب لهن اهاظلاو ةورتلاو ىنغلا عبنم اضأ؟

 ىف رومأألا ةالو كلذ ىلع مهناعأ الو لاوحالاو تاقوالا مدعاسأ اا ظ
 2 هيف ظعولالعلو هذاختاب ظعولاذاو ا ةقاسلا نامزالا ١

 مفنأ الو عافنالا عاونا عيجج ىلع ةصرحلا ةيكرلاسوفنلاىف رورو عامسالا

 انئلاو لذا م نءأشني هنأف ريرلاليصحتل توتلاسرغ نم رصللا

 قي ر را ىلع لاصحتسالا ن ودب لبقتسملا يف نوكي رصم ىنغ ناف ريزغلا ظ

 ذخأب ل ىرَقلاتوتلا ةرجش ةعارز ناف نطقلانودب كلذكن وكي اكةرئادلا ١
 . هرم تمضنا اذا سرغلا نع نال|:ةيلالناك امال الإ رش 0 ١
 الق ةنَسَح قرط ىلع نطقلا ةعارز ىلا فنصلا اذه ةعارز ادعاصف نأآلا

 نطقلا ةعارز ةيك صقن الو ايش رصم ىضارا نم كلذ صقنب ظ

 اوناكامع رصم ىلاهأ ينغ ديزي نيتعارزلا نيب ةعماجلا ةقيرطلا هذهف ظ
 ةدش ىنع لقاع لك نأ كلش الو ةقيرمأ حلص بقع ن نطقلا داسك لبق هيلعأ
 جايتحا 31 ردال نطقلا ةيمننب ةموكسلا ءانتعا ردقب توتلا سرب اا



 << نض قة -

 - ةيفيكو هفيظنن و هتيفصتو هحلح قرطوقرانشلاب ةامسملاهرازبا جارختسا و زملا

 رك

 اقدر لا نازللا رادأ رخا 1 ىلاو طابش لوأ | يف هينرعوىراقلاك

 ةيشحو نب | مالك يمنا امابضقو

 كسرني ع ةقيئز رفح هلرفحت نا هسوغف لسملا هو لاصب ن ١. لاقو

 لوحدقورعتتب اذاو اراتوانامرلا نمر غي هس رغب نم سانلا نمونيتلا سرب

 هنمالا لك ًانال زتلا دود نال راجشالا زعأ توتلا هيشحو نب دمحأ ( لاق )

 غنم اورثكتسا دالبلا لاعل ىابعلا مصتمملا لاق دقوا دج ةريثك هعفانمو

 "رمت يف رعاشلا لاق ىهت ا بهذ اهقروو بطر اهرغو بطح اهبعش ناف توتلا

 1 ' توتا

 ال ركاب لم تح اذا: 1. الع امد عيجم نم تايضتنمو

 اا سابعا: انيس اهاذا ىطت نايذاع
 ,تاندعلا قيرطىاهمدقت ةنرصملا ةكلمملا ىلع ىلاعتو هناحبسةللا نم امو

 |تامولعملا يف يفبيصن هلنمم دصاق لك اهدصقودفاو لكر صم ىلع دفو هب رصعلا

 ظ نأوةميننلاقهبيصن رصم د نا ءاجر ةيعارزلاو هن ةمراجنلا مفانملاو ةيعانصلا

 | ! صخش أسأ رف دالب نم رضح نم ناكف ةميق سفناب هتعانص 8

 "لود ةيبربو توتلا سرغ ةحالفب ثيشت» ةعارزلا بايرأ نم هيطوغ سنوفلا

 00 ىلا رضحامتا بارغالا دوفولا نم هريغك دفاولا اذهو هلزُع

 ٠ هذه ةيمنتل تافيرعتلا نم هندبب امذ رظنلا الوحم حبرلا نم هبيصن اف دحي
 ئ دالك نى اهلل نم تااسلاو حا: رجلا يتم ويف ةنغللا
 ايزع سعأب ةريزملا يف كلذ ةبرجت لوفشم نآلا وهو ةديدملا هيراحت يف
 فود ةيبرث ىفاضيأ حج دق ناكمنا لاقيو ةريزئلا دئاوفلا امل بلاملا رسم



 ا

 اهتوف ءاملاضيفو اهقس نم دب الف نطَقلا ضرأ خببست راص اذا امأو ظ
 ضرالال كن مناك ناةرهامو. رشع ةسمخ لكق سلا رارمتسا نم عنامالو ظ

 قسلا نا لوقي مهضعبو راالا نمز ريغ ىف اذهوكلذل اًلاصرطقلا جازمو ٌْ

 دوجوماهريهزت نمز ىفةرجشلان ال كلذ جربو ريهزتلا ءادتبا نممزال ريغ ظ

 هلاظياع ىطغم اهقاسناوامسال اهنذغت ىلع ةنيعملا لعاوفلا نم امفكي اماهم

 يشتت ىلع .ةقعاسلا ةيوطولا ديدجت ادا نم ىلا ناروالاو نو
 : لامكلا دح اهغواب ورامالا

 اضيأجاتحيف هيرصلارايدلاب زقلا دود ةيربو توتلا ةرحش سرغ امأو
 برعلا دنع سرغلا فولأم توتلا نأءولعملا نم نا لوقنف بانطا ضعب ىلأ |

 اهضعب فلاخت عاونا توتلا ةعارزلابحاص ةيشحو نءا لاق داصرفلا ىمسيو

 رفصالاورمجالاو دوسالاو ضيبالا هنف نا 000 عبطلاو منطلا قاف

 البؤمصو اسرع ذخام رثك او هفتلاو رملاو واحلا هيف همعط كلذكو ريغالاو

 نال هقرزو نيناسبلا ىف ةدوجولا زويطلا ضمإ هلك أ امدنم تن ام +
 طوطش لعهقرزبو هلك ايريطلاف اهلك ت ان اويحلا دعم يف مضّْمس ال توتلا رز

 ضراالاىلا عقواذا هنأالا ديحانان قسضفرافالاىراخ ظ وتس تحور

 رم طقل بح ينلارويطلاو ةعرسب تبنيف هعم هلبزو عقو رئاطلا فوج نم
 تانلا اذهو: ناب لاو نيفاضملاو نيشارولاو تتاوفلا ص اربتكا ترآ

 ىلع لايزالا ميمج لب هن صتخم ليز هل سيلو ةريثكح ةقفاوم ءاملا هقفاوإ
 ىراربلا يف تبن دقو ةنسلا ىف نيترم خيبستلا ىلا جاتحيوهلةقفاوم اهفالتخا

 ناكر امنالا فارطا ىلعو هايلا برش تن اذا هنا الا امف مظعيو هسفنب
 عضرالا لفسأ للا ةقرعنم هوا اناتلادقلو كولا حير هقفاويو دوجا
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 با ممن د

 لك

 أ دالبلا نمريثك يف ىدنلا عفن نال ىدنلا ةرثكب اداتعم نكي ملام تسلا رئاوت

7 

 ٍْإ ةراخلا ميلاقالا ىف اصوصخ ءاللا نم أهقح دخلا نع مطقلا زاحشا قيمت
 ١ نوكي ال نأ قتلا ىف سرتحي نأ ىنباو ةقرحلا سمشلا ةعشأ اهنم ةنكمتلا

 1 ناقملا نع ةدايز
 ' ٠ رل ناتلا نع دار اذا نطتلا ىس نا ةحيحدلا تنزاجتلاب ريظدقف

 " قواةتلارذن وأ ضرالا ترح نءز ىف كلذ ناك ءاوسو نطَقلا سنج ةدوج

 املا بسحب اميزوتو هايم ميسقت نوكي. نأ
 نمز لوخد لبق امزال نوكي دق امو ةينظَقلا ىضارالل تسلا نا مث

 . الاةروذبلاىضارالا تس ريصبالذا حجرالاو هماتا بقع ن ركن ةراتو رذبلا

 ' ةفيمصلا نطتلا داوعأ نم ضرالا ف يق دعب وأ امو رشع ةسمخت راذبلا دب

 | تابنالا درع دنع اهنقسب مامهالا ىتبنم هنأف ةسوببلا ةريثك ةعرزملا نكت للام
 " ىت>نمزلا نم ةدم ابك رو نطقلار ذبل ةدعملا رف |ىردالبلا ضءب ىف ىتتعدقو

 5 امف يواقتلا عضو لبق فشش

 ّط تسيىذلا ءاملا ةيك ردت 0 ضرالا سا نمز ديدحت نك الو

 ظ ا رطو ءدإب رطق حازم قئاوب ام عازب ثيحن عرازلا ةراهل لوكوم اذه لب
 -. ةفئاكتلاهينيطلا ضرالا نمرثك تست ةققشتلا ةلمرلاضرالأ نأ تيحةضرأ

 " مزال راطمالا ليلق اسباب اراح رطقلا ناك اذا اذكو ةبوطرلا امتعيبط نم يبا

 7 تاتابنلا نم اهريغو ناعقلا ةرجش حن ام ريثك كلذلو راظمالا عفن لثم

 راطمالا ةمودعملا ةرارملا ةديدشلا



0 
 د الو ريهزللا نرمز لوخد تقو ىف نوكيف ثلاثلا رودلا اماو

 طوةس نم تقولا كلذ ىف ىش هنال تربظو راهزالا تتبن اذا تايلمع .

 لبق اهيقنت تنسح اذا ةعرزملا ناف ةيقنتلاو قزعلا ةيلمعب راهزالا نم ءىش .

 نم اهح ام ىلع ةلظم ناوالا اذه هب نوكت ناديعلا نآف ريهزتلا لوخف |

 نوكت نأ مزاللا نف كلذ عمو ةيبنجالا تاتابنلا اهرضن الف ضرالا
 ريصب,ال ثيح ةيبنجالا شئاشحلا نم ةياخ ةيقن ةفياظن فيطلتلاب اًكادضرالا

 عودج 00 سعال هيا مزايو ربظتو وغ ىتح ةيبنجالا شئاشملا ءاقبا

 تارم ثالث اهغيظنتو ضرالا قزع اذهل مزايف يبنجأ مرج نطقلا راجشأ ٠

 ىف امال ىتسلاب عرز , ىتلا نطقلا عراز» ٠ ىف اصوصخ دحاولا ماعلا ىفديزأف ٠

 علقلاب ش :ثاشملا هذه دهعت بحيف ةينجالا شئاشحلا اب رثكحت ةداعلا

 ةعرزملا جراخ اهداساو (

 ةسغ وف شألا تطشاط اناا دم نات رد نو
 ةدرابلا راطقالا ىف كلذ نم دب ةابوةراطا راطقالا ف كلذ نو ام لب رهشأ

 . رسو رطقلا ةلبط جازد تح تاتا مداقتي دق امنت ودب كلدقاو ل

 سداسلا وأ سماخلا رهشلا رخآ ىف نطقلا ىنج ءادتبا نم منام الو راجشالا .

 راهالا ءاوتسا ىلا زيهزتلا نمز اننا ىف اهؤارحا ىضتقملا تايلمعلا لكر

 عرازلا ىلع بجيو ةتيملا عورفلا ميلقت ىف تايلمعلا عيمج مج ترصحنااميرو ٠

 اهمناقوو ةرحشلا ظفمل 5 ريهزللا ةفاسم نيب ظقيتسي نأ سهاملا

 3 نم اهسرتعي ام
 ىلع نيعت ام مظعأ يهف ةسرايلا ةراذلا دالبلاب نطقلا ةرحش قس امأو ظ

 امي وصخو نضراللا ءايحال ةبجوملا بابسالا ىوقا هانا ناف تاتابنلا تابا ٠
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 7( قاردلاب رصبتلا عرازلاف ىرخأ رب سرغلا ةداعا مهنكع ىل ىواقتلأ

 ا

 َ رك أف نيترم ىواقتلا ردق ىلع امئاد صرح

 أ يئاشملا نم ابف تبن ام ةلازاو فيظنتال نطقلا ةعرزم دهعت ينبذ
 " بحي كاذكوت ال الاب اماو ىدنالاب اما اهملخو ةيبنجالا تانابنلاو ةيليفطلا :

 ) ودب نمز يف ام ءانتعالا ىنبنيو ايلكوأ اًيرج املقت اهميلقت ةيلمعب ءانتعالا

 ظ امس ةيفيكبب ءانتعالاو اهراثأو اهراهزا
 7 ارجع نادرع تاز ةيبدجالا سس ئاشملانأ دهوش ىتم هنأ كلذ ناو

 ةداعلا ترج دقو شئاشألا نم اهفيظنتو ضرالا قزع بج ةتبانلا نطقلا

 "اذا اهرذب نم عوبسأ ىضم دعب ضرالا 'نم جرخت نطقلا ةرجش راذنأ نأ
 ' 0 رآاناكو ةمزاللا ةنوبللا ةجردرلع يوت ضرالا تناك

 ١ ةعيبطو رطقلا جارم هيفي أم بسحب ' مانا ةدع رخأت 1 تابالا مدقتي دقف

 | "١ رطفلا ندع تغلب ىم ىلو الا ةزملاف ناش ةيقن 0 2

 ' رذبلا دب اببرقت لماكر هش ىغم ىتم يندب ةتس وأ ةسمخ وأ تاماهبا عبرأ
 7 نسحالاو شااشحلابةروتسملا ةريغصلاناديعلا فالثا نمسارتحالا مزلي امو

 ' مانهالا ضرالا قزع ىف ىنبني كلذكو روقملا لجنلاب وأ اهملقىف ديلالاعتسا
 '0 نم نازتحالا عم فيفختلا ةيوقلا ءاّمباو ةفيعضلا نطقلا ناديع علق

 :  بجاولا :رمو هروذج فلتت الو امناكم نع ةيقابلا ناديعلا ح زحزتت ال

 ٠ ضرالا كد 1 ةفيعضلا ناديعلا علخ كعب اهنيكعو أ تيل

 ىتم ىنعي ةيناثلا ةيقتتلا ىف نوكك ةيلمعلا هذهو طيذلا ءازجأ ميج ىف لجرلاب

 ْ 00 ةيامع ةلمعلا هذجل لاقي ءءامصأ ع ةناغ عاشر الا ىف نافعلا تبل

 يناثلا



"٠ 

 اهناديعو اهزولو اهفارواو اهروزج نمو مهنطق ءازجا نم ةريخصلا ءازجالا |

 راص دقو هسرغ ليبق نطقلا ةعارزا ةدعلاض رالا ىف امورشنبو اموقرحيف ْ

 طرف الو تاعورزاألا خياسنل ابروا ىف المعتسم تودزلا ريصع عيجر نآلا

 لوقبلا تابباىف امولخديف ةيناسنالا تالضفلان م الصأ ءىشىف نيصلالهأ .

 لع هسا وأ ةمئام اب قابتسإ نادلبلا عيمج ىفو تابنالا ةبوقتل قالطالا ىلع .

 نمنطقلا ةعارز ىف اهب نوعفتنم مهناف نيصلا لهأ فالخت تاعورزملا ةيومت
 ضرالا سل ءاملا  ئح ةيفاك ةكد ةطلجخ رذنلا قاهجرط لوألا ٠
 عارم نيط نم وأ لطلا نم كئاح اديج اطلخ اولا سا ا

 تقوى اموقحسي م سمشاايف اموفشنيو ةريخص اركا كلذنم نوعنصيو
 دالب ىف لممتسا دقو: ايبعارر ىوسملا ضررا حطس ىلع امورثثو بلطلا ٠

 ايروأ دالب ىف كلذ لمعتسي اكنطقلا ىضارا حالبصال ريملاب شيبستلا نيصلا

 ةداملا نم ةيلاخ نطَقلا ضرأ تناك اذا نطَملا عرزل ةعفان ةقيرطلا هذهو
 ' لا

 ىو قفاوإ ام تسيح ارشؤم ةراتو امدقم ةزان نوكي نطالا رد

 نعتارذبنمذ نب ريشي ءاتشلا لوخد لبق امتاد ورف كلذ عمو ضرالا ةءيبطو رطقلا جازم

 رذب ىنبطيو ةبوط)ا َةلِلَملا ةراحلا دالبلاو ةيجاثلا ةدرابلا دالبلا ىف ةثالت وأ

 كلذ لبف ترذيناف.ةبولظلا ةرارملا ةججرد ذوجو نيج ىئارالا ق ىوانل
 الو وحصلا مو. ىف رذبلا ىر نوكي نأ ىنبننو رذبلا نيفءت ريصيو تبنن ال
 نفعت كلذ ىلع تترتب هتاف ةريغكلا راطمالا لوزن نمز ف نوك نادر

 اضيا ردبلا
 نم مهل مزاي ام 0 1 ا رازملا ظفاح نأسجاوا نمو



 0 + سل

 .ملاصحتسالا و انطقاهسرغواهنمدخ عرازال نكم ضرالا نمةمطقلاناكلذناببو *

 سَ

 7 يوازن ةيدخ ىهوداللاضسب ىف ةقورطم ةذاع كانهو ةيضاملاةنسسلا لوصح

 . ام ةكبتشملاةينطقلا فايلالا نماهميظنن و اهقرفتو امكمب نم بوبحلا لاصفنال
 دعب اهجزمو تاعاس ةدع ءاملا ىف تي وافتلا وشل ةَقرطو

 . ىد. الا ضعب قرف امضعب دعب امف 00 ولا نيطلا 3 دامرلا وأ لمرأب

 ٍ ]يت دصقل ةعاس ةرشع ىتلا هاما يف اهسمشي سانلا ضو لجرألابوأ
 |عفنأوةيوطرلاةلينلا ةسبابلا ىف ذارالا ىفةقرطلا هذه لامتسا نسحيو ام ا

 وأ نخ >ادملا بايه جوزمملا ءاملا ىف ىواقتلا سمغ لوصحملا ريثكتل كلذ نم
 دودلاك ةيضرالا تارشملا ىذأ اهق أَ تورزلا رصاعم عيجرب

 راحبلا حرطنم ةنوكت لا ضرالا نا ةعارزلا با رأ دنع مولعملا نمو

 ىتلا روبلا ىضارالا كلذ ىف ابلثمو خيبستلا نع ةينغ ىمطلا ةربزغلا رهمالا
 . خيبستلا نع ىننتسي الف يضارالا نم كلذ ادع ام امأو ابرق اهحالصا راص

 ١ موزالا بسح اهخيبست نوكي. نأ طرشب لوصحملا نم ءاشي ام ىلع اهنم

  مزاللا ردقلا خبسلان م امف مضوي تاو اهعبطل اًهفاوم اهخبس نوك نأو

 0 رفع قلعتم ةبولطلا ةدوجلاو مزاللا ردقلاب خبسلا عضوف ةجاللا ردق ىلع

 ” لوديجتو نطقلا عار و ب ' نيذلا# نيضلا لهاؤ ضرألا ةعيبطب و عرازلا

 "اذ ليلق لويلخلاو ىئثاوما ثور عيل لامتسا نا الا مهضار ا رآ خيبست

 0 9!نيطب ضرالا ترو وهن اذبلف تانا ويلا ةيمرتب ا دعل دنع

 ظ افلا توبزلا رصع عيجرو دامرلا عاو : ايو كربلاو نايدولاو ناجالاو

 ٠ .بصعلا دامر اصو_صخ هريغ ىلع دامرلا تولطفي مه 1 الآ: ةناسحالا

 ْ اليمن ىلع نروسرتحو راجشالا قارواو ةيعيبطلا اشم نارزيخلاو



 فوشكلاءزجلا ىف عضيوةدحاوةسوب اهف افودكمكرتيالو خبسلاب طاع
 1 ةعبر اوأ ةب الث رذبلا نم 6 ةرق لك فو ن ى ١ اللأ هجولاب ٠ نطتلاىواقث

 عمرا ا ةرقنلاعافر العجن واممم جب رخ ىذلا نيطلا قابس ةرمنلا مدرع“ َ

 نأ مزايورذبلا نفعت ىنلاهايمللان زن وكتالثل امل ةروايملا ضرالا حاس حطسم

 3 رطلالوزم اهفالتا نم انوخاهرفحمويقردبلا اف عضوينلارقتلا نت

 ءوضلاو ءاوحلا ن .ك اهضعب نعةدعابتم ن .رطقلاراجشأ نوكتنأىنبلبو هون 5

 ريثكتلةسا رحلاةل الا اهقوذرع نأ نطقلا ةعار زاضرالاث رح دعت تشو 1

 ةلءاكن وك ناب ىواقنلا باتتنا رومالا مأ نمو اهكقو ةريبكسلا نيطلا غطق

 نأك الاووتلا ةيوقلاراخشالا راعكأ .ةذوداهتس كا دل ا
 ل عرابلا عرازا ىغيل كلذأو ةدوملا نعايل>و اسيسخو افيعص اطوصخم ْ

 راجشالا نمابعرزبو ءاوملا ةلدتعلا تارحلا نم ةبج ىف ضرأ ةعطق بشن ||
 ' البق بملايف الءاكتم نوكي ام امنم بختنيةىواقتلل اهدعبوو ةيوقلا ةديدشلا .

 هلوصخع نءو ضراالا ىف هنم رد مير ن هرينبهطلالو مرجلا ىف

 كرادتف ةدوألاو ةنكلا قلوصحلا صاقتنا هلرب ُظ 5 1 سوس

 ةيئارز راكي زا ييوامتلا دا ركتب حص دقف يواقتلا ن نم هنم مظعأوأ | ةريغأأ
1 
: 
 ١
1 

 مر را ىف صقانن نينسلا ىدم ىلع هرتعاهسفن ضرالا ىف دحاولا فنصلا

 مهضار أ ىواقت لاديتسا ةئنطقلا ةعارزلا بابرأ ةحلصل حجرالاف ةدوجلاو

 0 ةيبنجا يواق فلج وأ مهلة رواجا تابلا يواقتب.

 هفالغ نوك ناو مرملا ميظع نوالا حوتفم نوكي نأ ن نطلا ىوامت ىف(

 نوكي نا ديلإ ةنالغو ءاملا هيمو لع موس نأو ءايطم طش لا
 نم ةعدق نوكت يواقتلا نا ةعارزلا بابرأ دنع بلاغلاو نزولا لي الضال



 ا

 ' عرسو ف نصلا ديما لوصحلا ريثك نكل ةوقلا ديدش نكي ملناوىضارالا

 || ١ ىلا بوضنلا ةطوتلا ى ذارالا يف نطقلا سرغ 6 دقو ا

 00 7“ لا

3 / 
0 : 
0 

 ١ نوكيهوعو نطقلاسرغ حاجي ما نالصاملاو عورزلا نم هريغ حاج ايف
 ١ ىنشاعاوةب وطرلاةليلقلا ثرحلاةلهسلا ةقيقدلا لامرلا ىلع ةيوتحلا ىضارالا يف

 0 0 قاس نا ىلا نطفتلا يغش و اهف ردبلا لبق ض ال حالصأب ءانتعالا

 كلذ ن ملقا امام ةساو ةرخع ناكر ل1 لخدب نأ دال نطملا

 ] .ةبعصلا ةفيثكلا ةبلصلا ضرالاف دادتمالاو شيرعتلا نم اهماقيسل دال اماو

 قمعلا ةجرد ةفرعع الا فنجتلاو قمعتلا عرازلا كرد كا قيلتال دفانملا

 لك قاس نيب بولطملادعبلاةفاسمرادقمو ضرالا ىف قاسلا لوصول بولطملا

 | ضرالاث رح املا لوصولا ل بسيف قمعلا ةفرعمامأ هل رواها دوعلا عم دوع

 دمردق ةفرعم اماو ةسوب نيرشع ىلا ةسوب ةرشع ناك ةميق اهف قمعتلاو

 اغارفلا تاوف داتعملاو ىضارالا ةعيبطل ةعبات ىهف هشلرعنل غارفلا نم قاسلا

 ارشع ةنالثو ةفيعضلا ىضارالا ق فصنو رايشا ةعبس ردق طوطخلاا نيب

 ظ الح بخت نأ عرازا ينبذيفةيوقلا ةبصخخا يضارالا ىف اربش رشع ةعبراو

 ١ هن حج الاف دعابتم ابضعب وبراقتم اهضعب راجشأ ةلمج هن سرغبو أصوصخم

 232 هعبلا
 . ةيليفطلا ثاتابنلا راثآ نم اه .ام ةلازاو ضرالا ثرح ءادتبالا ىيشو :

 | ماو الاىف عفش ىلا ناالا ن قولا وا تاركا ايفوحت قس ناو ىئاسملاو

 ,اقوقشوارفح اهبرب قزعلاوثرحلا دعب وةدوقلا ةنيمسلاز ود ءازجالا ةلصفننلا



 يا 0

 ىج اع رارضالاو نطقلا ةخاسوو لوصحملا ريخات ىضتق. امنج نمز قو

 وذل عفنل اهناف تافاسملا ةدعابتم لب ةبقاعتم ريغ راطمالا تناكاذا امأو

 نطقلا شن ةدوجو اننجساركو وسلا هله نأ

 فتامروالا نع .ةدعابتم تاهج ىف نطقلا راجشا سرغت نا بجو ؛

 ةعشا نم اكمنت لولتلاو لابجلا لظ عنع ال تيحب نوكت نأو_تابانلاو .
 ةرارملا ةديدشلا راطقالا ىف ولو نطقلا رجش ىدْؤِي لظاا نال سمشلا

 عرزب نأ ينبيف هيرضت ةدرابلاو ةفصاعلا خابرلا اذكو اهراهزا طقسيو
 حابرلا بوبحل ةضرع تسيل ىتلا تاهملا ف نطقلا

 نلمفلا عرزجحتف كنان وزال ودل قا لثم ءاوحلا عفن نأ برجا نمو

 لظاهلظيال ناو ةعفانلا ةيوه الا ام رع يتلا عافرالا ةطسوتملا لولتلا ىف

 ةيلبص ضرالا نوكت ال ناوا امل ةمزاللا ةحرذلا ضرالا: قمع نوكي ّنأَو

 ةرجش حنو اهقس ىنيطب ةسبان ضرالا تناك اذاف ةسبانالو ةيرجحالو

 نوَقلا يذارالايف ابحاحت نمرثك ألمزلاب ةيوشما ةلخاختملا ىضارالا ىف نطقلا

 يضارالا ىف امحاجن نم رثك !'ةنويللا ةفيفمللا ىضارالا يف حجتتو ةيزيلبالا

 ضرالايناهنابرجملا نمو اهشي رعتاو اهماقيس بعشتل مفان كلذ نال ةسبايلا
 طوس راهزالا نأ ريغاهزاهزارتكتو انيل ءاع وع ايناواو هس ١

 ةديدش ضرالا تناك اذا ام كلذ لثمو ريثكلا لوصحملا جستنت الف ةعرسلاب

 اعماهمرز واماقيسةن وفعكلذ نم ثدحاع رواعي رس طّقسن اهراهزانافةب وطرلا

 فضارهالا سنع اما تانابلا ماه ريغ يحال طش ء دي ١ ١

 ةرجش سرغلحلصيو هيف ومو هقرتخ ايش دجتال اهناّتيسن الةيرجملاوةيرخصلا
 هذه يف اهومنف ريجلابوأ لفطلاب ةبوشلا لمرلا ةقيقدلاةيلمرلا يضارالا نطفلا

 اللوز



 ها داموا بسس تا اس باو هجن اولا

 ظ ةرثكم هلصف يف داتملا مسربلا عرز رصم نأ الا ةريتعملا ى ءاوالاو 00

 | دلا ةعارز ناش يف راج وهام كلذب قامت لئاسم نكتب رك ذب ساب الف هيلز

 5 راهزالا طقس يملا | زفر طل لاق .
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 اما لظارالاو طورفلاب ةيرشملا ئبابملا رامل قوو هد نم نحل قف مانأ

 ْ ١' اذه انتقو يلا ىلع دمت موحرأا مايأ نء مظننا دّمف روك ذملا روبلاب قلعت. ام

 1 ارو ةبرضلاب اماو حالصالا دصقل كينلاو عاطقالاب اما رومعلا كلش ىف

 ١ ا بةلسسألا 010 7 وعد و ءو حالقلا ريغو حالفال ريجأتلا

 !ناطا الا عرزملا ريغ نم دجوت نأ لق ىتح تاو ١ نم نادف فلا 0

 روبلا نم 3 و لعلا ايبع ىضإ ىلا زجاوماكوأ ةيلاع لاحم ىف ة هك

 0 الإ
 ١ 0 ف ىزاحملا ممر 5 و ا دفق ةردملا يعار 1 ديدجي اماو

 ريو ل ا

 ا 0 مسرعا 8 ااا كاملا نع مث ةيمشنال

 ُ ةحودنم ةربدملا جورملا نع اهل سبايلا

 مارلاب ةيفوتلاو مالكلا طب ةدايز يلا جاتحتف نقلا ةعارز اماو

 يبا اصلا يان .دحو اعدق اهلوخدل ةيرصلا رايدلل داولل عفنا جدابنلل]

 ١ |مرشامو اهسرغب ةماث ةربخ ممل رصم فاير اب مع ايفلرز تاير ا ناعمو

 3 ناو اا
0 

 لوقنف ةيمولعملا لك هن نوكيل ةيننجالا دالبلا ىف

 7 ا واراد قورابنالاوراسبلا لا وس نم برلين ١ نطملا رجشزا

 | ةيقاك ةرارطاةجرد تناكتم_طراءاوملا هرضب الواض أ لحاوسلا نعدسبلاب
 أ دالبلا نطقلا ةرجشل حاصي الاو"ادرايزمزلاو ابطر ءاوملاناك اذا ام فالح
 | قواهريهز نمز واهس رغءادتباىفاوس الة ةاعتملا راطمالاَد كلا



 ا
 اقع

 ةجرد ةب رصللا راردلاب ةيمومعلا مفانأا غولب ا
 ةيبب تاظوحلم ضعب عم ةيلاهلا ا دهع ىف ةياج ءاقترأ

 ملاصلا روبلان مرصع نأ ىناثاا لصفلايفةروك ّدملا تاظوحلملا نم بش

 0 عيل هياو | 7 عافتسالاو اهحالصأ ىنيط هءاو نادف نودم ن ءاغذ 2 ِ

 2 0 يرامط ل ربلاكىعارملا ىنمي ةربدملا جورملا ديدجحت ىرصملا رطقلا !

 حالصاو نطقلا سرع ترم 0 الا ةيظنبو ههييتلاوحلا نيعاران

 فيصق نم راث انك الاو نطَلاو ةلينلاو ناتكلاكف انصالا عدز 0 ذارأ ْإ

 ةحاسمىفنإلا ةرجش سرغو يول ءوةينما ىضاراك اهف وغ يتلا ماقال ىف 1

 نيسحتو مويفلايف ةيسادنالا سون راملامانغا ةيبرتو ديعصلا ضرا نم ةميظع '

 لبعو َنئاصالا ةينرعلا لوطا نم ةيرصملا كولا ديلوت ليلا نا ا

 : ضيبالاو رمجالا نيرحبلا ليصو:و ةيقرشلاو مويفلاب كلذل تالبطصأ 1

 راجشالا سرغوءابشلاو رصم ةراجتل ازكرمشيرعلا ذاخناو رافسالاليهمستل 1

 لخاد نم لفاوقلا دورو ليهستلو مومسلا لات أنعم عنم ديعصلاب ةيلاعلا ْ

 000 ٠ ةراجتا عاالار صن ىلا قل ِ

 ةملاطم نم كلذ م». اك تاظوحللا بحاص هيلا راشأ ان نوب انف 075
 يحرم اريدك نا يالا منجل 3 ريبخلا لع قطالو يانا لمفلا

 يف ايس ال ناكمتنج ىلع دمت موجررلا ميا ىف ناكمالا بسحب ناكدق كلذ |

 21 2 2 م زملا دود ةيناعو توتلا راحشا سرغ ديءصلاب أيس ال ىجبل هناو

 -- لتمعو زرالا لاوحا 00 هنردببلا مل هل 0



 قم . ا 3 7١ وأ 7 9 5 ه7 117 9 0 0 5 1

 3 هضم ++ 3 2 ل هيب كيوب 4 . 6 0

 1 د 7 0-1 0 ا ْ
1 

 «. 0 7 8 ا م نيب 0

: . 

 7 سرا رصم نأ ىهو ةبهأو ا همالكف 7

 0 بي دمدأ هدملا لانيرالا نم كلذ داقتعاف ةرهاضم امل نوكت ةكلمم ىأو ظ
 ريهشلا تيبلا ريطشت ىهشقلا سوفنلا لتي امناو ةدسافلا تاهبشنلا

 حافكلا موري مع ينب بوص هحمر اضراع قيقش ءاج

 حامر:مهف كنع ىب تنا“: + انقلا ا

 ا 0 الو هلعو تاطوجللا تبحاص هركذ ام كغأف ةقيقللا ىفو

 ١ .ليبلاةقلخ ليثكلاو هيمتتاب ماقو لوالا ددجملا وه ناكىذلا ناكمتنج ةيبلغا
 اجلا الا حلصب كيلو“. هل الا حلصت كت ملف
 000 || رك شضرألا تالا - تمم دحأ ابناس ولو

 0 الو ةرعتسم- ليممسأ نب نأف ةينحلا مفلا قع نا اضيأ انه لوقتو
 ا راو ا أهلا ىغريغهلهجي الواذه ٠ نم بجعتب

 ىلع ةرذ لاقثم اهم بزب مل تاظوحلملا هذه نا ديف ام ثلاثلا لصفلا ىف -

 0 ىلع دي مو>رم ا

 ايلايللا ىنفيس اركذ هل راق 2 تكشوأأف يلايللا هتنفا كتناف

 | راسقلا لاز ال ىذلا ديقلا ديفملا امس ال هدعب نم هئافلخ لع الو لبا
 ' نادم الا ناددوم لاو ديفتسيو: زومالاىلاعم نم همابآ ىف تنك يرصملا

 |اا - ناتسإإلا نيج ىلإ ءدقلا وكب نمارسم ىف ةيمودسلا مفانما اجرخأ

 0 - مكوسسأب 50 0 اشاد مالعأ مراكحملاو
 - مشنمو لف نمنديمحلالع اهدماحم ىثش نسلأ العللو

 0 عيل دحم نم نيعفرلا دب اهمذرت خازبلا فرشلا ةبارو

1 
1 
١ 

ٍ 



 جا د . | | 511:0 نا 5 5
 و :٠ ١ يل ْ رمل م 1 57 : م 7 ؟ب# بلل 7” ع ٌا

 15 ها ب : 72 ا 3 رود مق ل

 2 00 تكتفصنا أذو مدصاوم حالفو مدصاقم حامي ىلع ,مانثطال ةءراجتلا : 1

 ا + سانلا ا ملا جح >و قيرف لك اهلا عره اهلاوحأ تفصو تافصلا هدم 1

 7 0 عا

 1 عليم و ةيمودعلا نمرادملا نيكي ةلصإلا كردلا لاح ىعدتسيف 5 رطل ليشمل و 1
 1 حرس يوذ لوّمع ريونتل نونفلاو مولعلا ميمج ىلع ةلمتشملا ةيلهالا تا اخبتكلاو | ءانب ادادمتسا

 ظ الوورد ةحراللا فرامل راو رضمقانا لخرشش وقرن كانراشلا بو فرامل
 ا 3 رق :بابرآ رصم ءانأ ناو اوس ال ةيناسنالابتئاطالا رارسأو

 ىلع ماق كو نامزو تقو برقأ ىف ةيودلا أيش اودصق ىتم ةبوق مهظناحو .

 ناهرب مظعأ رومالا ماظعل مدادعتساو مهيلباق :

 0 نبر شع نمزلا نم ىعدتسي ال ةنسحتسم ةلاح ىلا رصم ةلاح ريغت نا من :

 ارسم لوح تابنلاوزاويلاوغ اموديعس اهداوو ةبصخم اهعرازمو ةبيط امبرت نال_ةنس

 ني رشغ وحن ىف ف ىف نوعرعرتيو انسح انابب اف لافطالا تبل ددربو تقو برقأ ىف ١

 ةفاطل ىلعدوعتب رصم ىف ىناسنالا عونلاو احتسم ءام لع ولو تفو ؟

 قاطير ال اع فياكتلا مدعو اف داصتقالاو ةشيمملا ماظتناو قداخالا

 ا لصح نازودد# رامعأ رخا يللا ةيلقعلا ماوق قب نا اهلهأ ىلع بااغلاو
 ظ 0 ةفارخ مالك م 3 0 مهم ناسناالا أب اذاو ةفاسخ أمف :

 7077 تاببصحلا نود 1 اميزأ كش ال تال وسنلا هذه حاس ١
 ةكللمملا يلف تعاد ول قيقحتلا مقوم همظعم ا مهب ةبرصملا 0 املا 3 َق

 3 ةءواسارفلا هضبق ُْف

 ةيسنملا مهلا ةلع نا ةيساسالا دعاوقلا نه لوقت نحنو
 مضاا ةلع ابهغلأ ل ىننكلو افصلاو دولا ةيسنج اثب مث



 ضد

 - نوكيف طايمد انيم يف رطخ الب ىسرب نا هيف اميلع نءؤب الو رحبلا يف ريسلا
 .ةيردنكسالا يتنيم نيب ام ةعرت ءاشنا مزاب انهو دا لا ةراستلا رفس

 0000 ايد ءرشو نتسلا رويع ليفبف مامن ابق ريل يف ةراجتلا ديربال نأ

 ا «ىرصملا رطقلا لاحت اهناق رصم ديعع ىف راخشالا تسرع اًذاو.ةساشلا

 ا ىتمةفاملا ةيلاعلا راجشالا نال مومسملا ءاوملا ةماخو نم هيفتو مومسلا 2

 فلتلا نم عرازملا تقو يراحصلاو ىراربلل ةروا# تاهمللا ف تسرغ

 . حابرلا هذه بوبه نع بلاغلا ىف ةئشانلا ضارمالا نم يلاهالا تظفحو

 يف ةكربلاو ريما رصم رطق ىف رفوت هلكك لذ لصح اذاف ةرضملا ةموعسما“
 ىنكي ام انف ضيفيف اهلعأ توق ةنوعملاو نوما نم انف دجاوتو !مالوص#

 . في.امامعارم نم امم ىذتغي نا اضيرأ امكعو ا 1 ترا لاهأ توفل

 011 ار فل ةتايفراو زيحلا ومقلاى 2 لا نا هثامدمخ نع

 | ةااذاوزملاونأضلا نمندالمةرقعو ستماوملاور اسالا نمنييالم ةعب ر و

 . نورمثعو ةسمخ كاذ نم تن ججاجدلا جا رخا وضيب لاديقرتل لمعمل ةئاع اكو حت امف

 .تاقالملا ع نم اهم ددت ام عم ةورثلاو ىنغلا جت هلك اذعو جاحدلا نم انوي

 لع كا ندحلا عيمج نيبو اهب ةيرارمتسالا تال.ءاعملاب لصاوتلاو ةيراجتلا

 | رثكيوةشيملا دالبو برعلا دالب رئاسو نهلاو زاجملا دالب نم لاما رحبلا

 اةشدملاو ة 3 0 ل ديلا هل

 تاهللا نم مراضلاو ةيوالا عناوم تلاز اذا كلذكو كلذل ادروم ريصت امك

 | رجا رصم رايد ىلا ددرتت ةيقرفا دالب لخاد لفاوق فاف ةينونجلا

 ١ سعم قام ةطساوب و رص. ىلاةدراولا ايوروأ تانربف ةتالودحعاهوضيعتسيل

 ٠ .لئاسرلا املا دالبلا عيجج لسرت بارغالاو فاجالل ةدعاسلاو ةينمالا نم

 7 < دو د 0000
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د ع م كمت وك اسرق رق غلب 4 تملا
 ُ يتلا نايطالا نم نا

 حصبيو نادعسلاو كوشلاك ةيليفطلا شئاشملا نم اهريغبو ءافللاب ' 6 ٠

 ديعصلاز الملا دود هن ىدغت ىذلا توتلارحش ةيديعصلا ىما !رالا هذه هذه

 دود ىلع ىشخم الو توتلا هيف حتافيف هيجاون نم ةيحان لكف زيجلا ت

 هش رمأ دالب ىف زملا دودل هفلتما - سلو الا فاتلا نم هيف رمل

 ةيسيرلا ةيبونجلا حابرلا بوبه نم اهيلع ظفحتلاو ينالوا 4 ١
 ّ رلا كلتل ةفطلملا راجشالا سرثبا
 ففوصوأا فوحصلا تاوذ سون راملا مان غا مسا مويفلا هند ةيدوأ فو ْ

 دعو ةدلا فاوضالارصم ىف لصخ كلذبف اهاعرم ةدو ةياغلل نسحنو

 تالبطصأ ص راص ل نم منامالو ةفيطللات الوخثملاوةذيرظلا تاج ءودقلا ام

 سفح ني ->تل ةيق تع ني يقل هج ْزَخ : ىف ةميظع

 لع نسْئَحلل ةيوالقتدلا لوطا داجو هر دا لئاعكلا دلو نانلويللا|

 كالذكو رئاصالا نمربتعت ةسنتم ةديج فانصأ اهنع أن ةيررصلا ل ريما ظ

 هاياز« ناف رمحالارحبلاب كرابملا لينلا ةلصوب_مارملا سي 00 رت ْ

 ءاطعالاو دخالل ريصقلاو انق نيب ةلداوما تاهس اذاو رمع< الو ىصخت

 ةيئاتشلا راطمالا ن» ءيلتع م راهص ءانبو لك املل_تاناخ لزانم ديدت

 ديزمال امم تاديدجتلا هذه دئاوف ناف مهنا +ايتحاو نيرفاسلا مزاول ردق ا

 كح إو تاضضواعمللا ا مئاضبلاو أ احتلل 5

 مياقالا 3 5 3

 قل ننيملا ىلع هبف يش وثم ىذلا لما + م رخاألا يلا اهدحا نم

 0-5 قس لفاوقلا ناو كه .ماشلاو ةيرصلا

 رصم نيب يذلا" (ع:رزلراص لذا كذا لإ (تالساعلاو تان كك : 3 ا 8

 السلا ال ع -



 00 ظ

 أم هيف مهضعب لوو راك هنم 2

 5 اع "ا دل ىولاق رع < يع نقل لاهشلادف تلج
 0 "7 لالزا قت ذلأ ا لا لويصع لا ِق

 ..لامثلا مب 1 ! '” اقل ير ةفطغ تكهو 10 1 ا
 ” لاغ مه 1و رس و الذ عطقلا نك ع ماب

 لالخلا 2 نم ركشلا يذييف فد ريغ نم هيك روسو

 :لاىف رزغأ ةسمخ يف الا ارمع مطقنن داكيال ةيرصاارابدلا قركك رهو

 عر لاصق الول لو « !هنع هللاىضر ىفاشاا نع ( ل دقو

 9( فص ددجيت دقو دحأ الجال ىلا هثدلإ ةصم نم رثكي. ناك امنكسام

 ف دقلا ةذللاف يواسي ال هنكل ةوالحلاو ةئاملا ف عبشم 8 تصق نم

 «ردمىفهداوعأ تاحفتسا نكلو رص ملاقاب فنصلااذه رثك دقو يدلبلا

 ؟.ءرز اذاف روبلا نم نادف فلأ نوثالثاهفو هعرزل امتيحالص ةدشل ةينلا

 . ةميظع تالومحم اهنم لصحت

 ادففلأ نيتس و اماه هاجت الفا حو طوتسأ هيي دماماو

 ةملاوةرذلاو 001 ةاعطلاتما 5 : حف كلذا 02 نكح ةحالق لودي

 ءوكلذ و ل تاقو ساتشالاو طر هلاو مجلسلاو ناخدلاو ةلينلاو

 اسلاو مطرقلاو ناد 1 2 دار الات ا كل المدح

 او كلذريغو تايوللاو سلو ةردلاو لوقلاو حمقلاو كلا بصقو

 ظ اذا_يض ةيصوصخالامعأ اه ىعدتست اعاو نبلا ةرحش ةعازل ةملاصامضارأ

 انا رش : .اءاف نبلاءةرحش اهف تع رزيق ضخ ةيدخ ضرالا تيملخ

 5 0 هده املا ضرالا نعأا دالب نب نع ر<٠ ىنغتسل اذهف اميظع

2 

١ 

 ةةةيعب
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 0 0 تالودحم نايطمعن امهماق ةيوبلقلا ةيردمو هزيإلا هيريدم اهآو

 يسم نإ ناديزب ل يختي اكسرغلاو ثرحلاب اهدهءتراص اذا ةيرئلاوةيقونلا تالوصحلا
 ةيوبتلا "يذلا روبلا نم امهفام حالصا راصاذاو مطرقلا ةعارزا امهتيحالصب كلدولع
 اذا مويفلا ميلقا كيذكو ةفلاب ةرك املوصخم رثكي نادف فلا نينا زهانب.
 نيذه لوصحم ناف ةربكلا ىفذخاو درولاو نوتيزلا ةعارز لع رمتسا)
 , نير, دامجالاةرثكب بصخم فيرظ ميلقا هناف ةعيرذةدابز هتميق ىف ديزي نيعرفل'
 5 2 لالئلاةعارزاىغارالا نم مظع ديلا نسا هن

 ةعارز بيرت ميسربلاو كاكاو ةلينلاةعارز هف حصن قابلاو ةحاحلا| ردق

 هيئاموةيئارلا تاعارزللهضرأ ةيحالصلةنسلا لوصف نم همئالي اع نصلك
 تدسف يتااهيضارأ ةلاخ حالصالل ليا نادف فلانيتسب راق شارخالا:

 ناك م امصخ دوعي ناو ناسحتسالل ةلباق برعلا ةراغاو بورملاب
 ري ريا ناتكسلاو لوفلاو ةرذلاو ةطنحلل ةتبنم يهف فيوس ينب ةيريدم اماو .

 04 تملا اذانادف فلا نيعب روك سارخالا نماهيفف كلذعمو ناخدلاو ةلينلا

 لوصحلا ةميسج ريصن

 نم هيفو ناخدلاو ٌةرذلاو لوذلاو حملا حصي ةيحيفطالا ملقا ىفو

 ْ "1 اماو تابجاولا نم امحالصا نادف فلا نيثالث وح ةحلفلا ريغلا ىضارال

 ( لاق ) يولميحاون امسالوكسلا بصق ةغارز) اص انهرثا ف ةينلا ىضار ظ

 ليقواعي رس للعلا نماملاهأ تن ريامرصع ركسلا بصقالول سونيلاج ميكسل ئ
 سانجلايف نسحاو مهضمبلاقا أواملا نم عون فلاوحت ركسلا بصق نم لمع ظ

 ايفالخو كلوش نيام امضصراو ته ن فنانا

 ايينالفتو ءان ناكدقا  نكساموتح قالا

١ 



 « بطم »
 ةيوردم نايطا

 ةيقرشلا

 ا

سمالا أدب ىف ىلع دم موحرما كاسلا اذه كلس دقو اسنرف
 لاومالا مفرب 

نوتذلا رجش نء صوصخم ردق اف عدد يبل ىجاوضلا ىضارا نع
 ' كو 

 ' ىضارالا_صخ ايف باونلا سلم تارارق ن. ريخالا دهعلا اذه ىف ردص

 .ةعفنملل ةدودحم ةدم اممع لاومالا قيطع زيك. نوي تاولاو ةرعبتسلا

 7 لاومالا ل طبرف اس رفيف للمعي ام لثمرصم ىف لمع. نأ ساب الو ةيمومعلا

 ظ طرب ال ناوهو لماعلاو شرولاو راح الا توبي نم ةددجملا تاراقعلا ىلع

 )| ايغرب اه رامج ماك. رمى ىتلا ةثلاثلا_ةنبلا رك يف الا دئاوع ابلع
 مهام م ةرع عيجج نونجي ةثالثلا نينسلا هذه ءانمأ ىف مهما ثيح نيددجملل

 هذه لثمؤ ءانبلا تاربم بابراو عاذصلل نويدلا ن« مهماع ام ابلاغ نوفوبو

 ” توتلا رجشسرغلقيوشنلاف ةردانلا ةعفانلا رومالل ددجتلا رثكب تابيغرتلا

 ليبقلا اذه ن يو نكي كلا دود ةنمحل

 أ ةيوابورالا تاتربفلا دادمال ةدمعو ةدعن كه رب ةرادا نسحف

 ع بابلا اًده نم ثلاثلا لصفلا دعب ايف كلذ حيضو ناسا

 < اهدهتت راص اذا روبلا نه نادف فلا كيب هوم هقرشلا ميلقأ فو

 "وحن ةيلبقدلاب كلذكو راثكتسالاب لوصحلا ةلقو راهلاب راوبلا لدن ةعارزلاب

 | .ةعاببل ازيك تاكد تار تملا اذا قطارز نودي نادف فلا نحس
0 

 | ودل 0 ا للا ناو

0 

- - .-. 1 

 هم 0 1 5 ا جلل 17 0 ار كلَ ةعارزلا

  دجوي ىجاونلا كلت ناو امس ال ةيدنملا راطقالاو ةّرمأو ايلاطيا زرأ نم

 نادف فلا نيمبرأ وع . زرالا ةعارزإ ةحلاصلا روبلا ىضارالا نم
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 3 ةعارزلا مدت نمد ال هنا الآ ناخدلاو ةلثلاو ناتكشلاو ريعشلاو لوقلاو |

 يه ىتلانيرحبلا ةضور ناف هءرثكو لوصحلا دايدزال كلذ نم مسجأ امد امدقت ٍ

 اهم روبلانم نادف فلا نيرشعو ةئام وحن امقاةيفوتلاو ةسرغلا نع 1(

 ةيفونملاب كلذ نم فصنلا رادقم وهو قابلاو نادف فلا نيناك 0 ةيرغلا

 ةيقرشلا ىضارا نم ءزج صصخ نا رصع ةعاررلا "يسكت ن نمو(2)

 نوكي ضصصخشلا اذه دي ىش امو ةليلاو ناتكلاو كانتا ةيلبقدلاو

 ف صصكلو كلذ ىحنو نيدعلاو رييشلاو لوفقلاو ةرتلاو ةطئللا لا

 ةربدلا ىعارلاو ةيعانصلا جورلا ةئيه ىلع اهعرزأ ةندفأ ةلج ةيقرشلا ةيريدم
 يف توتلا ةعارز تد (مكتوتلاو مركلا ةعارز ةيردملا هذه ىف حصبوو

 يضارالاب ةبيبشلا ةيجيرفالا ةيونملا ميلقالا نم ىرخالا تاهلا نضَ

 ةدعاسمل اهظع الوصحم ةلوهسلا عم يطمت رصمب زققلا دود ةيرت ناف شرعا

 كلذ امل ىضتقلا لالا ىف دل ني دئاوعلا عفد نم يم 2

 دصقل بئارضلاو دئاوعلا مذد ترم ىتئتسل ءايشأ ايلاف كسل ىلا

 الا دئاوعلا مفذت ال ينعي ايتقو كلذ نم ةافاعم ن وكتو ةعارزلا تيغرت

 هروريصو فيشنتلا دعب ىضمت ةنس نيرشعو سمخ نع درت ال ةدم لاما ||

 نوع زوجف ةروسملا ىضاوالا امأو روبا ىضارالا قفاذظ 000
 ثعرز اذا ايضفن# يضازألا ةندتا لالا نمد كلذ ىف ةرداسلا 3 وللا |

 راجشالا وأ ١ ركنا ةعار زل كلما اهريغا ند عفنأ ةطوم تاعارال ١

 ىف ةيصوصخ تانزايتما امل نوكتف رامالا وأزقلا دود ةيمنتك توتلا وأ |

 6 كلطم )

 نم ين ةئسي .ام
 دئاوعلا مقد
 أءمغرل ةكلا

 ا
 ١

 7 3 هرم هتافاعمو ردقلا كلذ يف هل صيخرتلا اسنرف ىف زوجي هنافاهسرغ
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 © لم 2
 و. .واسنرفلا قا

 9 ىلع ل

 « بلطم »

 نايطا لاح
 ةضور ةبريده 1

 نيرحبلا

 ءزج فيفجت نكم هنا عي نادف فلا نيتس لع.لمتشا وب رع هريح ضرأ

1 

  ةيشاعلا قراملاةميق ف رعوامف رظنلا نممأةءواف رفلا شيج اه لحال

 .ش 5 ركل ةدظتلا وروأ لودلةفاغ ةموكحب تلكح ول رسم ن
 ١ ةعانصلاو ةعارزلا ول ةلباق اهناو ةسممتم نيبالم ةينامت ىلا 0 اهأ
 '' اهرطقو ةرآبلا دئاوفولوقعلات ارم ءانتجال ةيلباقلا مب اهلهأنأو ةراجتلاو
 اذا لينلا ءامو ةينابولا ضارمالا درطب ةيمومعلا ةحصلا ضنيسحتل دعتسم

 ؟نيبالم ةعبرا قوف نيدادفلا نم يورب قئاللا_هجولاب ىضارالا ىلع عزو" .

 ا لا نم رشا ةيناهك ثكمت ةفلتخلا اهتحالف ناف لوصحلا ةريثك نوكنو

 ةيرحبلا ملقا ىضار ,انافلوصفلا فالتخاب فاتؤملا عرزلاو ثرحلا اهياع بلس

 اههضارا عيمجل ءازجالا ةيوتسم عرازما ةعيبط ىف ابيرقت نابطالا ةيواستم

 . ءاتشلالصف ةدم ام قس ةبوطرلا ترال ةلوهسلاب ةحالفلاو ةعارزلل ةحلاص

  ةناعتسالا نود راطمالا ن م ابنف لن ام ةطساو اناا لمسف هدعنو

 ايف عرز نود روبلا نم امف دجو اف ةديملا ةطنحلا أمم جرختف 2

 | ةمقاولايض ذارالا عيمج الثمماكملا ةرا ةرادا ءوسوىلاهالا لامها درحع نم ءىثان
 .ثرحانع اهولأن ةيربلاو ءارحضلاب هبشأى وه ةيردنكسالا ةعاز اذ راع لع

 1 ةرفاو ريدم ميس ا لوصقخملا رم عر أاهعيمج تعرز ولو سرغلاو

 م 0 21 دا

 ال1 .اهنم

  قذوحالفلا اهطمي ملاهنا الا ادج ةبصخ اهناف نيرحبلا ةضور امآو
 'اهقح احل يطعأ ولو ةديج تالوصخ ىطعت ةلجا يف يهف احل بجي ام ةحالفلا

 .ةرذلاو ةطنألا جرخت اهماسقأ ين ةغلاب ةرثك اطوصخ رثكبل ةسمالغلا نم



 يباثل) لصفلا

 بابرأ نم رمعم خرأ نم ضعب اهادبأ ةب رصملا رايدلاب قاعتت ةيموع تاظوحلم ىف

 ةيمومعلا عفانأ| لاوحأ نمسا ندمتلا مدقت نم مزلي !ه ىلع اهبف ضرحو ةحارسلا

 نافرعلا ىوذ ىلع ىني ال مك ناكأم رابتعاب اذهو ةحالف وأ ةعارز وأ تناك ةراحت

 اهرطق لادتعاو رمعم ضرأ ةءوصخ نا خرؤلا اذه مالك نومضمو ٠

 وأو ةداعسلا ةجردل لوصولا ىلا اهدادعتساب نذوب كلذ لك اهنمز وو

 مو لودلا نم ةدع ةديدع نورق ذنم نم اهلع ىلاوت دف كلذ عمو ةورثلا

 كلذو لادتعا ةبرم الو لاك ة جرد ابغالبا يلا مبكوام نم دحأ ثدشَتي

 يف مرثك | كاسيالنمباونلاولاملانءامماعىلوت.ناكءافنخن ادهع ىف اهمال
 ءيسل اراتخ العاف بئانلا ناك اناو باوصلا ليبس رييدتلاو ةرادالا نسح

 مسجل التخا هتان مايأ ىف ثدح اعرو ةيصخرملا نم هدنع امب ةيعرلا ةلماعم
 ءارحصلا لامر نأهينيعب رصم لين ىأر دقف راملا لالحناو رامدلا هنع سبسش

 اموري ناكيتلا ضرالا نم ميظع ءزج ىلع تدتماو هيلع تلاهنا يرا لا

 ابحاوضو اهفداسر تديفأو اهحاو اري لاوس

 نيطالس ةموكح مايأ يف رطملاو بطلا مستو ررضاا اذه دادزا دقو

 عايضك تعاضو نيقرفلا نيب رصم ةكلمم تدسفتت ةيقاجولا كيلاملاو
 نيرخأتلاو نيمدقتلا نم ةحايسلا بابرأ اهفصي لو ْنيسيئرلا تاذ ةنيفسلا
 2 رجتلاو ليدعتلابق اعتب اهمف صقان مالكب امملعا وملكت لب حبحصلا ابفضو قحأ |

 4« باطم

  فوتولا مدع
 "مم ة ةمقح ىلع

 مايسلا بادال «يمالو نيب مقاولا فالتخالل ةيلعلا ةلودلا مايأ يف اضيأ تيقبو ةسك ارشلا
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 ءالعاو هانمهئياسو نطولا زازعا ىف عراسي نع الع هللا منن ينلا م 08

 ْ ] لاملا نيسحتل لاملا قافناب ولو هانغ ريثكتو يجما

 لاثأ قضرعلانودهتلاكرابالا ١ هسندأ ال ىلاغ ىضرعنوصأ

 ١ لاتحت ىدوأناضرمللتسلو .٠ .هلمحأ ىدوأ .نا لايل لاتحأ

 الجتسوو ةنوملل) لاصحتسا ىف بعاتملا بيطتسي نم لقاعلا كالاف
 هنووش دهعتو هنطو دوأ موقيل بساكمل

 ةفرصلاو داربالا ة 1 يف دهجيو

 ةيسنتلا ىف 2 غلبب يتح لوبس لدعأو قب دشرأ كولسب لبدعتلا دح ىلا
 اعماذر وىعلا طل ضورلا سو ضوملا االتما اذاقةوسنلاو ةنزاوملا ةجرد

 : ”نارالاةيسابنلا اهماثن و ةيراحتلارضم ةماخض تربظوىعرلا ةوالح ةبعرلا

 . حوتفل مظعبايريبدتلاوداصتقالاو ةرادالا نسحناف ةيباسنألا مفانملا ل أ

 .انملا دايدزاوةمعتلادبدجتلو ىندلاديرمتوةورثلا يا وي رطو تكلا يللا

 ١ . ىعاشلا لوق هيف ن ل اع انثلا تيس كل ام لكو
 ٠ قنأتلا ثدنحملا 2 ثدحمو مدقلا عنص نم مئادب

 الو هلق فزرطلا نانع لم" ١ [رظاناتق رشا العا قمن أ ذا

 3 قرف هيرضاحنعىسالالمشو 2قرفم نسح لك هيف عمجو

 0 قفدتي اهتام نم 0 ام 2 ةنجوض اير ؤ ضايغ نم كف

 '0| الو تانيسو ةموكلل !ىقرخالا نمزلا اذه ىف لصح د قلو

 ا ثيح نيخرْولاضمب احل وصح ىنتب ناكو ىلع دمع موحرلا د < م ةيبج

 1 مل ليككتلا اذه ردم رايد اكرم ا نيه ةطل ةظوحلم هذ ئدنأ

 ةيكملادم ف 0 ذملا 0 هانمئاف ف ليزملا هدأ تا تسدلا



 م

 ةعرك ةبرتلا ةيبط ةضيرعلا ةليوطلا هضيرالا رصمضرأف ةلججابوالل ةرواجلا
 راك الازإع اضيا ةبصخ زادقملا ةمعيسج نادوسلا دالب نم اهنافاضمو تينلا |

 املاهأ عيجو ةميظعلا كلاما ةحاسم|محاسف ةيناهعلاكلاملا ثلث نع رادقملا ىف

 ةيقيتيلوبلا نازيم ىف ةربتعأا كلاملا- ضعبل

 لب كلل نساحأ كولسيف ةمظتنم اهصئاصخو اهابا زع تن اكنأو رغالف

 نفث برجعلا لوصمحملا اهدار ردصم داح بدئرتلاو ةرادالا بهذم امو

 5 احا و ةسدح ما م 7 هردق ظ

 0 دايدزا ن< نالا راح م و 0 ريكاوع نم لبمتسملا ف ظ

 نيتئامو نيتسو عبس ة نس ةيبتجالادالببا ل 57 8 ام ناف املماعم دادتماو

 داز املا لخد ىذلاو قباسلا ىلع فاعضأ ةسمخ نآلا داز دق ةءرحم فلأو ||
 سدا نم ادج ةميسج ا 1 !مراجم مي ةمق تراص 2 نيالا ا

 ةيلاملا ةموكملا 0 ةثشنأا ةينيسحتلا تامدتناا رسم لاش

 نأو رغ الف دادسلاودشرلا ليبس كواس نسحب ىدامتتو دايدزالا ىف ىدات | |
 ةددحتم ةئسحلا راويطا ىلا ةددمتن لاوحأ قى ةموكل اها ا

 نسحأ ف ملاطلا يىنساو ملاوالا ىهدسا يلا علاطلاو دملا نسح 57 ضموا |

 - صقتنال ثيحةيرمعلاةليلجلا ةيوبدملاةعسمظمت امف ةبشوشمم اًضيأ اهترثو

 لرش ري



 اكن

 ناكل نابلا
 ' تاحالطضا ىذتتمعي ةيرمدملا تاحالصالا نم ةنسحتسملا لامعالاو ةنسملا لا+ الا ىف

 ظ لوصف هدو هكرصللا لاا
6. 

 عبارلا لصفلا
 ( ىلاملا تقولا اذه ىفرسعم مدقت ركذ ىف )

 | 011 ةيقرشلادالبلا ننحا نمادبعلا اذه يف رصم نا مولعلا نم
 لعن .الادفام طبرلاو طبضلاو ةرادالا ن حلاك نمامف ذا ةرادا ابلضفاو

 .امذو ةيبرخملاو ةيقرشما كلاملا مظعا ىف مك ضارعالاو لا ومالاو 8 اورالا

 ةريثكلا دب ديدملا ككس نماهف ء يعل امو دايدزالاو ولا يف ةذخا عئانصلا

 0 كيلولو اهعارزو امتراجنىفاريثك د از رطانقلاوروسجلاو عرتلا نمو عورفلا

 راص ىتلاهيميهاربالا ةعرتلاو بيجعلا سبوسلا ضوحالا ةيلاحلا ةموكحلل
 03 مغر ىلع كلذ اهافكل برغ ةعسلا نم هجو ىلع ديعصلاب اهؤاشنا

 . داكسي ةدم برقا ىف اهرفحو ارحب نوكت نأ تداك ةعرتب كيهانف برلا عيا

 . تادلالا ركملاوتاددجتلا نم كاذريغ ةيلاملا ةم وكحال؟و ارحس دعي نأ

 ةدم برقأيف اماو كلاسلاو عراشلا عيسوت. ةسورخملانيسح ىلا ترظنولف

 ٍرصمةموكح ىلوننم تيردزالكلالاو ةريبكلالودلازدم مظعاك تراص

 ىنتخاو ءافج بهذ ىذلا ليث الا دم كنيع ىف رغصلو انلللاو كولملا نم

 ”ادالبلاعيجج ةودق 5 نأ هبر>ىهف هيلع طبغب امم مويلا رصم نأشف
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 روسيملاف كردنالت ارانلا تناك اذاف بجوام اه ثحبلا نم اهقح ىف 0 دف |

 لوشب هلا ناسل ناكف كر الاهم |

 ىلايللا ررغ العلا ىف راو ابرسض ضرالان وطب يف ب رم

 ىلاتعملاو ايرثلاو اماو اردع هيلا ئرثكاو اماف

 ا لكف ةءاور يفو هل قلخ امل رسم لكف ذ وامعا ثيدحلا قو

 2 ىلاعملل هوم .ناكف ةلمخابو هل قلع

 يا ا تا نخر نا هش

 اجلا نحت ةيوالا نم رصم هباقو ةيمدعلا لامفالا نم ةبسحو

 هما ملاو ةيند !تافلؤلا رم كين تاما 1

 0 0 "ل لولا كرت د ني تانيمأتلا
 لامعاو فلسلل هلعف رسإتب ملام مي 2 : فانا ىلع بجو ادبلف رخافملا لكس

 ال بابأ ورع يدك مكمفانملا سئافن جاتنتسا ىف ه 0-6



 آ 20

 ١ وطركلا ءاهقف 0 كلذكو, مالا تاذل رئاسيف هتمجرت ىنتعا ثيح محلا و

 اوراص تح تأ رقلا معو فيرشلا نارقلا ددو ءا رقلا خياشلا نم عمن

 اهف ىلعتو روهش ا ر ةليردلا قفلت :نسالاز ا فو كلذ ىف نيرهام

 تاسمحلاو وحلا نه افرط كانه ترينطاقلا نيبررضلا ءانبا نم ذيمالتلا

 اح ن لاو ماعلا ناحتمالا ىف كلذ ةحّت تربظو طمخلا نسحو ةسدنهلاو

 . فظوت ةيادوسلا ميلا ل راكم ةداعا ليسا" ةوكطا تددع

 نا يعادب سرادملا كالت حاجي ىحرب هنا دب الو نيملعتملا ءالٌؤه نم ضعبلا

 ظ هنويدخلا ةيوطلا نسحو ةينلا ىف صالخالا ىلع ىنبم ا

 0001 ةلاقنلاو ةءاحولا لئاسو نادوبلا نم تاز ىف ةجلابو
 01] ف رص رادو ىهتراص ةماقتسالا ةرئادف ةرادالا نسح اهلآها

 0 ل دلل رمل نوم راع الا عانبا قو نيمارقلاك
 7  قاطنلا مخ بحلا يف اميجد_جولا فطاع انمض نانصغ نحن

 ١ 00 هل ك7 22 نمو كما قاما نحف

 001١| .يراذلا مق ىفو ةرهلظ ةمالع اهيراغ برق لع حال دقو
 #0 لاما ةلابر ا كلذك و ةرهابلا ةلعسسالا هم 1 ءادت نم

 ا اناننأمو فلا ةنس كاسم ىف نك اوس ىلا ةاخدصرلاو ةناخسدنرم لا رظان

 ظ عمزلا هءديدملا قركلا نينعغل نيماسرلاو نيسدنملا ضعب عم نيناكو ةنالثو

 | يف هيزيلكت الا فراعملا تايد ار ةنلاسرا و هياداوسلا ملاقالاب ام اشنا لع

 هلاثماواذه لك ةيريختاظ ودل ءاطعاو ليلا عبانم فاشكتسال ١؟5 ةنس

 | الش الف ةعفانلا لئاسؤلاب فرق نع ىظنيس نادوسلا نا ىلع ةمطاف لئالد

 عنا زوكاب جت او ذادولدالب يف ذات موحرلل ايس نأ
 ئإ
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 ١

 ابلك اهلا تالص قم كيل ابليشي وقنا يا 01 3

 كم | نيرادلا تمع ادجاماب ش

 امضبارم ىاشحووانجواسلنأ اهذراع ير اعيمج اياربلا قسي '

 ظ اهضراعكسماكسموأ ريبعىدب امضراكن م ارط قالتلى ست ١

 همتو اهاركذ ركذلا ًادبو

 امركى رولا ريخا, كحرضو أ: امركلا مركا ير ةيحن اهو

 امو كارالاناصغأرل حنرام .امرملا المت اهنم روتلا مطاوس

 ةيود نانطاا ل1 لع تماح

 ةدئاق دشرلل ةلصوم ريألا .ةدئاع ريل تالس هللا

 ملاح لال ممنف ىنششو ةدئاح كنع تسيل وكيلع يش

 همحسم داح لضف ضراع لكب

 الجو دقموطرألابوهو هضيرق الحرم موظنملا سمخ ةعافر

 الج بوظشلا هلم كدج ناذ .. . الئخر نك هاب هنناوع كل
 هيسحن هلا اذه كلي ماق

 اولفغ مدعونء امواليمج ادوع.. 3١ واف كدقتييبلا لهأو ءانعلااذ ام ظ

 اوافتحاو ديكلامرمأ اوعجأ# اولفتواريسلا اودج ريغلات منال ١"

 ظ هنكح هاضرب ام هلل مالاو

 عفنلا نس نافزخلا 5 رض تناك تاهملا كلت ةماقألا ةّدم نا عمو

 دقق اروثنم ءابه عضو ل يسر فس نا ةيملالا ةكتملا تضمتقا دقق ىنطولا
١ 
0 

 أ

 يذلا وهو كامحىف نم لكب وهو كامل علاقو هجرت كانه يندم ىف تينتعأ

 بادالا بتنك م فنا نم هلا كش الو توري ةنبدم ىف دعب اهف هعبط راص



 000 الق نان رمل 2| كازاد :ترخس ةضع "نم ىتشإ ةعافر

 ترغتفا كب تايا ىهوج كاهو ترخدا كادع سف ةمالظ مفراف
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 ٌ الك تنجو ي 11 ربظتلقلأ الكت لب كامن ىلع الك تحبصأ

 و همدقأ ءىش الو ميلس بلق

 ' بهر ىلعىرخالا نمو تدءامو ىغكولساي نلاء له ف تكلس

 0.( كانا لب رلاو حولا تحاسأب ... ىئريخ لايذا قف تفلت نك
 ؟ همرككو ىلا نع وفعت تاز ال

 5 هقرت ىئذلا طخ كيلا تءاج
 00 ل نط نمراهلالا ١ نو هلع لحق دعم لوقا
 نمو محرلا دبع ابلئاقب ضمماف نك صالمخلا وجرب اهفلؤم الث

 همزم ىهدلا فرض م نا هيب

 ةملظم ليالكت دغ مومحلا نم ةءلظممورلادنعشاتح نيككاق

 ةمحرم نيعلاىأرع كنمهلعجاو ةمركملضفلا نيمب هيلارظناو
 1 همحرب سيل نم + لأ اذا

 52 ه راع لاش الا لح ى وثلا ليخ .ةباغ رادلا_ديعب 5 رغ مح وأ

 ناجل انو لح اه انك ناو ....هئارغ لضفأو هيئاعر لصف
 همظعا برتلا ىف تنفد نم ريخأب

 7 ا لهالا قارن هرضعو ..  هرمات ريشلا لذق نيب ريسأ

 ظ هرصان نيرادلا فتن أن م لكف هرصاح ىث ال مركوذ تناو

 : همضبم نيرادلا نحن عطتسا مل

 7 ابل ىولاو ىلعأتنأو اهل فوبللا ةجاح هذهو
2 
 ب
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 هدشنأو برق نم هدانأ ىنم .هدشرم هاصقأ دقو ديرملل .نم
 همدد و خ اهالمأ هيف ةديصق

 امام تنغ دق ىصنلا ةريطت - ايعاع تل ١ ىلا هلل

 اهتاك ترقفا ةيرجابم اهئاول تراجاهدساو> تجار
 همظن لاخلا ناسل رد رثث نع

 مرتو حفص ام نوكي ع مرا ةمدخ ىف ةروذنم ءاردع

 مركوذ ءارغااةضورلا لمأب 0 مرحلابت وفلا لبق دصقلا غلبيو

 هع ايل ةرابزلا وجرب

 النتشاو سا رارمشد وص صماو الفاو كاوا 5

 1 نرئازلا بيبح ايدعتسم الع وهباطاس ىقلج نم تدصق

 همجعم لاهالاب ركش ىهد
 كلم الوزاطلس كردق مار وأ كامالوزاسنا كرف: ماس له
 ْ نك دوج راسنا ةف  كلح هبطخ نامز ما نآف

 ةمعطم 0

 هبئاون ىهدا هل قاس ثيح نم . . هيراشم ىذقا ىدرا هآقس 3

 هب قانللا قاض اذا هلالا عداو هانم ىهأ هيرابز لمجاف
 همركم نيرادلا ىف تأ نم باخام

 ةردعمتناك ذاس فنلاىوهىلع ةرزوم زازعا ةرصن كوجرأ

 ةرذقم:ءابرعلا تاربل[ ديس ا ١ ةردلل مها شويج كيلا دقو

 همدن ىنغي 0 باقلا مدانل

 الك يعر هاملاب مح كيم ىو الكو هرمأ فيمض كإمج ىلا



 ذه

 ١ اوملعول سمشلا لاح زيغ ىهسلا لاح : . اوماس هردقنم ٌمردق اوزبمول

 اوبمع مهاينط ىف ةكم لهأ لب

 ردتقم ردش نع 2 مح | ردقنعو راقنع 0

 رضم نه 1 ردص ىفو درو ىف فلخي نف

 همغر كرشلا فنال تعب دفق

 نمز ْنِجِيو وبك مزمم ظح نع لامكلا باق ىف كوأش غيب نم
 نمو لي اركذلا نمليمباكل نمضم ركلاك الومةعافشلاكل

 همظعأ دوما مظع دوج مسا لك

 اكل وكلا تزحباهلا فو اكمل اديسلا تنك ةءادبلاوف
 أم كنبل ئجارالم الاانا ا' اكمل و كلا ع 5

 هيي بالا هن اذ وجر

 هرمصنت نمحرلا ةكئالم داع هرصح ماق ام اذا ارض مم

 هرصبت نيح اروث دهاشأ أربق هرصعأ هدلا يف تهابناضور

 هعلا نيج اكضم عوشلاو ينبع

 هيرانز ُْف يقافر تدذتسا 1 هيرافخ نم باص ولو ىل 80

 همرثم بلقلا ص لك امو ىنع

 هديس هبدش ىّتم يرعش تيلف هديمم ىمسج اقللا قيلط ىلق

 هدب يده ال نم هخاصت كو هدؤي لثم رئاز همأ 5

 هذ ىرثلا ليفت دنع يشالو

 هدصقأ لام آلإبو دعب نيرق هدصرأ ءاللعلا ىف رديلاكه أر أ



 "ا

 هئاكر يصقالا دحلا ىلا تراس هلك ارزاف ذاع بلا لع

 همحلمو ا نسال جسم هوز .ٍ

 هيما دجلا ىلعأب هطزافو 2 هبجمتىصقأ ىف وهو ه ىرس

 هءجز ليربج ايضتمقوشلاو هبجحت ىف ىراوت ام الجنا هل
 ةماسو ةاقرم روالاو رولا ْ

 0 ”ىلدتو اند مكحو .ايرا ىضق مالي لسرلا ةيؤر غب 1
 9 هميظت نم زعم شركلاو ايرطضااموئربكسلا هب الا يأر هلا

 ةمدقم يس كلل نيرملا فرش ذا

 هتزوح ىلعالا ءاللا ىف 0 هتزمم ىف ابح هللا زعا
 هنزع زع ىف هءاحي.س قملاو هنزوف رطش ينزاف فيكف

 ةئلكت قدا وأ نيسوف تاك دن

 فرتعهركش ىدسإ نين رجأ فرصنمزوف سم زاف عبسلاف
 فرش نمو زع نم كلانه ف فرءنمو دحم نم لان ام لانو

 هملعي ايحو ىوقلا ديدش نأ
 ةزرعم تانآ حنع لاز ال ةزوم تناكامزكمرانك 1

 ةزغلم هيفيجاح الا, تحبصا لإ ةزجعم ليزتتلاب ءاح اذا تح
 هكح مكتالا و عئارشلا وحع

 افو اتطنم ممسرخأ هنآ اكدوجسلاب حطم لك باجا

 امونيتبرقلامظع تافصتناه يلا اولا امدل لك ثيحو

 همجزيو لهج وبا الهج هنأ
 المع دق هللاومهسفنأو اضرع اودلث وأب سلاف اونلاباملاطف
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 ةضاو دولا لبس تعابضاو ةحان كفن ال ةءونالاو

 همتام لولب هيدني رفكلاو
  ةنماض مفنال دي تلجنا دق ةنءاك ميزلا لها دنع ةماظ مك
 ةنمانءارون نءجي- ضرالاو 2ةنمآ عورلا موم نم ةبصعو

 هايلنأ رولا روش ير لدعلاو

 قرتحو الاادرام الوالك قرتسي بيغلل انهاك يرالف

 قرتسمعمسلا قارتسالم ناو قرفمهسملباجرلااوباخ نجللاو

 هجرت ءاجرالا مجنأ هبدصر

 | لاسر ف تلاوتارحسم نم . هتلالد قف ىدنأو ىدحن ف

 هتلالج نمنانم دبع نبا نا هتلالض ين ىدامت غاطل لقف

 همجنأ لسرلاو ىدحلا قفال سمش ظ
 هج تدردق ةداتق 4 ١ هتميددغ ادعالا للس نم ءاجام

 "007 اسدلاو ريس لدملا " هتف دادر ا ةول 5 ق

 ظ همدخت رصتلاوهمدق بعرلاو ٠
 . الذتبمراص ىت> ركل لدعو الدجلاوهبلا ئدانسلاةموح ف

 همع نم ىدهم دصاعملا لبس

 اندتبم قملا رونبو هللف في ايدتقم هللا لوسرب نك حاصإب

 ال كرقلا ىرلطاكر دسم نفابا نم دإأ كن
 هميم هللا لوس ماق يزلا ف

 ' هك اوماوهزتجهتاالاطو هبكاوكوبست هملاط دعسإ



 ةمحر« ضرعلا موي هلا

 را ودول

 امستبم هيكحهتابص ىف نم
 امقوطصللا مساب قحلا مقأ
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 ا_ و داع قاس بالللا نأ

 دوجولا داج

 تربل العلا وم ئدرلاب ةقيلال

 مم حلا ىدملا مورادلا ف هووذص

 7 ارجوأ 6 9

 امي ٠ 3 9 8 ا

 ةسفام هف ةنمآ لوش

 ةداخ نارك شزفلا ير الف
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 رك رار ا ف

 امردبديحوتلا موج ىدهلارون
 ةيللظ' راكلاب ”ةقضاو) حلا

 هةيريس . ثيحأ قوق, دحا . لئامق

 هب روصو هأشنم شرعلا ىذ رون نم

 ا ا اشنمو

 معداشرلا لبسنمف هنع داح وأ 2 نمأ ىمش احلاب عزفنم ذال نم
 نمةوبنلا تاذ فرسلاعدومو نقوهوهالو.هصخ دقلضفلاب

 ةككاقا ناحلاو ا

 اضع ىرولا دا يرولل ا اكملا ني اهل هارت

 ام كيل !قوكلا تارع نو كاذن

 هملعاو هالعأب

 تلح اذنلا لبق : ئدنلاب هفك

 كعمس الو نيع ا

 هل لا ل م

 هيد اود

 ةسنك ان مانصالا هدلول تحضأ

 اذهيف نا هند

 هر ىارخلا قاذو 0 لع

 راونالا الو دونا دع

 نفر

 ةحنال



 0 ويا

 1 هجم دلما سل ميسم ل 2 يسم 5-7

 ا

 ىلا حاطبلا ريخ نم دعرلاهقوسإ الزب ذادوملا اهابر زءادعالو

 همدق رشدلا حاب رو ىرقلا مأ

 هبئاغر تاعيرم دبع ىلو  هيئاجن تاعيرس دوج ىمسو

 ”ناكحر كاوا نك ايكو © هك اوس وكت ئدناب فك وو

 همزمزو هأعسم بحرأب هادا

 هضراوع هارسع ترضاالو 2هضراعي ثيغ هلبق نم ردام

 هضراع ءاحطبلا ىلع ثلاامل 2 هضقانب ميرال وهو هلاخم

 5 همس قار قرب ةنيدلا الع
 ”ثعشخ دقو اربالاب دعرلا هّمبَمف تعطس دق وألا ىف همساوب قرب

 ١ تملا اهضور نم ىتلاضايرلا قس تمعجج امو ارضا نم حمس عجرلاو
 ْ هميق مأق يح نبدلا. مئالط

 0 ايقئالخ امم ةبط ىلا تست  اهتراشموأ ارطضرالابرانم
 07 |[ ستورض# ثلاث: ايقاقح قم له لعلاةسنيدم

 هتك لي لا عيطتسل ال رونلاو

 فدلا يجد واجي ( 115 قرف رشا ةرو "ان نور حولي

 إ "قو باجحلا ف لخ ىف عطست سمثلاو فاكالب قفا ىف علطي ردبلاو
 .همرك | نوكلازعأ باجملا كاذ

 زضنلا شوشعملاهبر ىرت ملا رجتاو ودنا 7 ربق اًرازان

 ادهم نمثتاذالا دس دمج رضا ةشيع ى هاي اسم كالي

 همكم ندلاىح نيسنلا ريخ

 ةملظمو .ايغب اهدعب فخ 0 ةمركت كحنع هتحاسب جرف



 الا ظ

 ممرتام وفقت نأ كسفن 5 مرباشأ ى ردن نأ تفلكت ناو

 هلك نبل نط لع بستم ءنددلاو
 يناذخي كفني اف طلاغأ لذا ىناذعي لابلا لخ ىلل بح ىف

 موق لبا ىو نعش
 ملكن م قشعلا سورط .تالم 1 ملا نم تيساق ىونلاو ىوحلا ىف
 لس هب انهو تمجس املاطو رلظلا ف مجنلا ريمس ترهس 5

 رع اها رك مجعل ءاقرو

 ةيك اح ىناشحا ريغ ىظلالو ٠ ةيكابنيملا عومدالا بحسلاام

 * ةكاس نابلا تايذغ قو" ٠ ةكاشا قرولا انآ لاش ١

 هجرتت ام ىرداف قيرفلا مع

 هتحبع اهادافو ةاشولا لع هتلم رصن ىلوت قذدع ماما

 هت ُْف ىداُوذ تاذأ نما هتيل 3 ادحو باذ دقوىدان

 ةوفسم تنأ اياق كب 0 ول

 اللطلا مضختدل تنط ضو الطملا لب اولا م ثيغ ثلم

 ىلع مارا ىداو نم ضفرب تاب العم ءاونالا رهومك ىت|

 هململي ىلاو امو مارأ ىذاو

 الجن مستر قورب نم اهءاجرأ المو ايلا ضيف  اهلزانم اي



 112 ا

 001 ةليو اها لخ هينا( طا اذكه ام 00

 ظ همدعتو ىركذلا هدجوت ناريح ىلا يعرب
 هبت نم لاعتشا يفهبلو هبات نم لاغتشا ىف هلق عد مل ار
 هب ندلع تاقالعب هل عنقاو هين ف لاف ليمج عنصاو عر

 همحرب 7 تنك هيلع تعلطاول ا

 هرظاوأ يعر» ام. مو قو' هرذ 1 يسم نحل يف هداؤف

 000 رجل نس وسع - ىرئا ىلإق ىم الوطإات
 هماعي بلا ىف ىذلا تملع الو

 ظ اةيجراالو تفاناف ىملا اهقاسو توما ئوملا ىعرم هسفن يرن امأ

 يف امىرذنلاىوملا باك تقول تحس ىلا قرو ام هلدعأ وأ :رذعاف

 هملظ« نج ليل حنج ىف كانيع
 لذع الو مول ىلا ت>نج الو - للم الو ناولسا توبصالو

 لاطنعقوشلازانع تينن الو 2للجىوملاف طم تينثناالو

 ةيشرا ءاونالا دب تفع لآ

 هيلطل افق 0 لصأ يف هتشقان 0

 هب نوفرع. موقل الا بملا ام هبشلا ةمصونع هباصىذلا وف

 همظعم ناه ىتح ىملا اوسرامدق ٠

 ظ هتممو .ماس مهي 000 ميقا دج ودل اعد نا هنن

 هتءاظو بذع مدنع هءاذع هتيح ىملا نابي مهمدل موق

 همنغم ءأرلاب همرغمو رون ظ

 مرئاعش مزلاو مرعاشم كانا م نأ هأوه هاعد ا



 ذايع ىل ةزاؤعلا زا يو

 ىلاهملا تانزأ رابكك ريل

 هتراب ال ىلا فورع

 ترن ناصعرا هلْضف رفاوب

 دلرفق هفراعم ف أولاقو

 ىهاضي ال اولا ماكحالا ىفو

 انلقف اكذ ءاكذلا ىف اولاقو

 الا نيكلا قايل

 ع هأجح را

 انيس" تعا لالا ندحألا
 تراد ءاوتسالا رئاود هياع

 ىرومأ ىلوملل تضوف دقو

 ىدبعب اوضما لو ىإوأا ىنع

 ىلام .سأرب ضررقلا مظن امو
 اموي .داج نا هرب رفاوو

 قادص نم ىركق ركبل سيلو
 توب نم اهارذ ة.

 يبر تاولص اهماتخ كلسمو

 تقو لك ةءاحصلاو لاو
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 يداوعلا رافظا بشل ىئيشي

 يداه لافرعلا ةعرش يف ىف

 دايللا قاط العلا راوغع

 داسشو داح همساب ىنغ '

 دارنا وذ ةسايرلا ينو تلقق

 داهجاو رح وذو تلتف

 دانزلا كيسراو هنهذ بقاثو

 داح فصولاب ادح كو تلتف
 كايف مولدلا صاوغل

 دايقلا اذ يح مئزلا نحسب

 ىداقألا ها رعا ىف تلالخو

 دادسلاو ةباصالا نيع اذو

 ىداعتا بيرقت ىل ىغقف
 يالانس الو هارأ فلتلا ا

 داوملا فصو هل يحودمف

 ىدالب يف ىدوع فيطلت ىوس

 دادش اهسامم ىف تازر

 داعملا يف عفشلا ةيلطا لع

 دال موي ىلا ةلصاوم

 اذه وبف ججرفلا جرأ هياتخ كبشمقيعقلا ةيعربلا يصد ني امأو

 200 قيسلا ردا و ما رغلا يدب



 فلي

 مع رغتلا ٌةدم تلاطو

 يلد ديرب زب رعلا تلخ امو

 دايح ةنسلاب اوعس هر دل

 ينوعداخ لئاضفلا ليزامم

 هوهوم ذا موق فرخزو

 ريصب ىنعلا ىقريص نم لف
 مبتع اولاق ىسراد« سابق

 ىزع نفس حيبنم رحبلا ناكو
 ترم موطرألاب نيس لا

 ىجر موا ركخا سرادم فيكو

 فرحا ىو ماض ىجر من
 م-مدل هعاق عرشلا مولع

 اليوط انمز ىنطوع تمدخ

 لو مارك الا هك تنكف

 ىلدال ىدوع ىلطم ةباغو

 ياطخ كت عاض يريدصو

 لاح نين توعد اتش 5

 يردص ح رشا ريع مردص و جرأو

 رمم زيزدع نأ ترشب كو
 قر للكل لوقا نأ اضو

 افلا يدان ول :تعيتيا نقل

 داسكلا قاوم ىدل مغ 1

 دادل ماصخال ىنعي و

 دادح ةنأل ىغص 5

 ىداوج وبكي ممرح يف لهو

 يدانملا تدان هفيسزت ىلع

 لج ل حي

 ىداعب ىف ةجيتنلا اف رصع
 داثلا ىف فرعأ نآلا تدكف

 ' دارملا قبط سرادم نودي

 داعقلا طرخ اهمودو كانه

 ةيدابلاب : ىضصاقملا دي

 دانلا رآ  ىانلا :تاوكرأ
 :ناعالاو ٠ ءاقولا فصو يلو

 دافتسام شاعتلا ردق

 (0 دارو ةلخار نود . ٠0 رهولو

 دادتشالا دنع فطخلا لوهو

 ىداؤف اب يداؤف ىدان كو
 داحتلا لوط ىف لوطلا دهحو

 دافي و كاكناا هوفت

 ىداقتعاو ىرس دْض كلذو

 7 يدان نا ةايحال نكملو



 رصم نامز دبع نانحلا ىعر

 اممع نوبغلا ةقفصب تلحر
 ىلثم ماقم طق ناووسلا ار

 مخ مومسلا حيد اع

 ام را ساس
 شوح-و يك موعلا فصنو

 اسبح ارميا نيس
 رعشو ندب ىف نهدلا خطلو

 ىتح جوزلا طايسلاب برضيو

 اامز هتجورب ام قربو

 ءانب . لع ةاتنلا .ءاركسأر
 لاغ وهو دلوللا هيتحين

 يراودملا مجاب فيش ممل

 ىردص قيضي هزم لالا حرشو
 رز رايخالاف لوقلا طبض

 اواكل برع نمضببلا الولو
 ص فطن .اهكتف ينيب

 اراغص الافطا تقراف دقو

 ارهجو ارس مهف ركفأ
 مع ىأتلا يتجم تداعو

 ىنأي يهنلاو محلاصو يرأ

"١ 

 داهملا بوص اهعبر رطماو

 .ىداعس الو هيف ىالس الو

 يداو .هيفط, الف ىلغل ريفز

 .دارطاو .بارطضا يف اماود

 .داجلاب هييشأ موقلا ضعبو

 دامرلا ىفاص عم مظعلا خم

 .دارقلا برج نمىللاالا هى
 دالملا ىف تانب وخا لاقي
 دادسنالا اذه قف بعصيو

 داق ةوعارا * وللا عم
 .داشتحاب امود تابغرلا هل

 ٍدايفسلا ةيدانحم .قيش ىلع

 يدان وا سارا هيصضرألو

 داركلا سوم سانلا رف

 داوش ُهِ داوس ف اداوس

 دازطلا رمل سل
 يدايتعاو ىدوع نود اطبطب

 ىداقر الو بيطل يروس الو

 دانا فيلل يم را

 يدان ىف عمطيو يتاساوم
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 أعنص هلس قئالخلا نسح نمو
 قو لخ افو نع ثدحو

 امو كنع ىهالت خأ برو
 اعيمج ناوخا تادالا وان

 اموب هيلمت ىتفلا باذآو

 يراردلا يب ىاسل ىباداو

 اللد“ ا :هلا الا لكو

 قا وقت رادتلا ليش ىلا

 ايعس دجملا فيرط ىئاصع

 باس اىل موأعلا بسن ىوس
 ىو فيل دع
 أراج ىل بش برعلا ناسل'

 انك تنزرأ ىلا" ندعو

 ىرجي نافرعلا عبنم اهف'
 يتابرعم رئاوتلا ددع ىلع
 لدع وهو دهشل نوربطلمو

 يسرد تارف حارق وفرتغمو

 سمشك سراب نأساحالو

 يردق ناك ايخأ رص ىخنو
 أح تقداَم لف: ركشام

 ا وأ ىف دل
 ىداب بلقلا ىف هبح لسرع
 ىدادو ادبأ هدادو برذ

  دالبلا فلتخع د ناوقعاو

 داطقلا "نود الثلا- ءاذنا
 ”فاوولا تعب م داخالا "ىلإ

 ىدارم' ىنغلبو ىثعش ىلع
6 

 ذاشرلا جم لك كلذ قو

 ىدايقنا مزع هاديم ىو
 ةاالاجلا - فدرع: .٠ ئانظغ

 ,ىداوبلاو رضاوملا ريخ ىلا

 ىدابم امو يرشعم اطبطب

 ىدانالا سق“ ىلآ سدو

 ىذارطلا 2 ايئاتكح ديب

 ” يدادلاب ريحم سرط كو
 1 دابج وأ لك روش قت

 ىداع الب رب اوكستنمو

 للاخ < .ةنانشا وع رتفا نق

 | . ققاع ل رهاش

 " ىداهجا ردقملع ىأفاكو

 ١ ىدايالا كنت يدل يركشامو



0 
 منكر ملم هب ام م رو ماظن ايس دي

 2 1 عم رب للا عد زال عش ثم همام
 اولمراف ا قص: ُ ىدلب 0 أو ةممثلا ميلان 00 اناو كعب اهاغ

 هللا لاق هنترجح لخدف همالكن م اذبقو رفعج وبأ مانق ىلا ىراوج نع
 ع 3

 « سم لوقلا املع قل ايف اومسفق امفرتم انرما ةيرق كلهم نأ اندرأ اذاو ىلاعتا
 كلم ةظعوم

 ناورا نادوسلا
 ' يوت اهلايف ىهتا اريمدت اهان رمدف .اوةسفف اوفلاخت ةءاطلاب 0 ْيأ اهفرتما نيد د ن

 اوناك ةعدقلا نامزالا يف مبكولم لعلو دوسأ كلم هرم ءاضيب ةظعوم

 مضوم امأو ةءوق ةقيرطو ةماقتسالا يف مظع مدق ىلع ن ع نآلا مياحنسكا

 و دإلبلا لهأ روبمج ىلع هجوتم وهف نادوسلا لها قح ىف مذلا 3

 ةئاندلا بايرا دالبلا كات يلاهأ عاعر نم موذح وذحب نمو نودلولاو ديبعلا

 ةسملاو

 يسب نادوسلا ىلا ترفاس تيك نفلاو نيتامو نتنر عبس ةنس ىفو

 انرمأ يأ اهقاب هياع لد فذح ةءآلا ىف نورسفأا لاق اريمدت اهان رمدف

 «© لطم

 نادودلل يرتس (-
 ةديصو ىءظنو

 الاوحت تبلفموطراخاب ةسردم ةراظن ةليسوب رتتسمريمضب ءارمالا ضعب

 دالملا كلت 1 34 01-1 1 3 :
 ا لاحوأ نم ىلشل ءاحر نس اذهل اها نسح موحرملا يد ةديصعملا ٠0ه

 ظ 0 لالاب ىضاملا رم ليدبتب لاخلا دعسأ م اهلاس رارسيتب ملف لاوحالا كلن

 م ةعافشل هيفالسوتم هع 7 4 0 ةديصمل ىسمخ بدع كلذو لاح وه ىذل

 يبا يغ ىلوالا ةديصّتلا يهاهو ةءربلا ريخا|

 داصملا بغ اجنلا ينج باصأ رح بلق يفاجرلا سرغ نف
 ؟



 هسا
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 هب ىرج امع روصنملا رفمج ىنأ ةفيلخلل يح ام اذه ىلع لددو

 0 12 ىف نوغرؤلا هركذ امم ةبوالا كلم نيبو دم نب نآورم نب هللا دبع

 1 للقلا سلاو نياسأتملا ناقوشلا كوام نم ناكهنا عم روك ذملا كلما

 5 كلم ميلقالا اذهىلع طاست الو نادوسلا ىلا تممتنا ةي يول ل ”ابقلا نكت ١
 1 هليل هرضح روضنلا رفغج ابا نا وهو نابرغلا نم الو مالسالا لهأ نم

 نينمؤملا ريمأ الع هللا دبع لاف امهعم رغنيفىللع نب 0 نهللا دبع
 1 نيبو هني يرخ ةبونلا دالب ىلا برهامل دم نب ناورم نب هللا دبع نا

 0 0 نا نيسؤلا رسأ قى ا ار ناف هظفح ىنع طعس ةبوبعأ هيف مالك ابكسلم

 ارطَخ ونأ ةلا لطترأف شطا قف ناكو انع بهذ امع هلأسلو انن : رض 2 هيلا

 اذلكدع ينرحا كاف نييماللا ريمأ اي كيبل لاق هللا دبع ا هل لاق لخداماف

 رع كللاب ىفع نمت تيره نيتمولا ريما ان لاق ةبونلا كلم كودحو

 ةنونلا لهأ ءاقل ثاثالا كلذ تشرف مدالب تاخد اماف ةبونلا دالب ىلا

 ةقذلخ هدو ءاك ىروضحخ ةبونلا كم غلب نا ىلا ينم نيبحعتم يملا نورظند

 | دق ىنم ترق انف ةتنلمت ىلا هولا نوئض ريغأ مدا ١١ ليوط لجر اذاق رفن

 ظ ينأ لق اذه اناأ لع ء سلجم نا كمن ام تلق طاسبلا كرتو ضرالا ىلع

 يلا رظن مث لاق هللا ةعفر اذا هللا ةمظعل عضاوتب نأ كلم لكل قحو كام

 | كلذ قوافي اناباو انديبع تلقف يلع ةمرح يهو را نوبرشت مل لاقف

 مرح وهو بهذلاب نواحتو رب راو جابيدلا نوسبلت لف لاق مهنم لهجلاب

 ا نن موق > انرضتساو ةداملا ثعطقتاو كلما انع لاز تافق لع

 | .انديبع لوقو هدب تلقي قرطاف مملع فالملا انهركف مهز اذه ناك

 ٠| لا لل مسمن يلع مالكا درك ابد يف اراخم ميامأو اسابو
5 : 
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 نلر
 املزتمو فيرشلا جملا ةضيرف ءادال دالبلا ىعقأ نه نيرضاملا داهزلاو

 كلذ لاثماو مارحلا هللا تيب نيدصاقلاو ليبسلا ءانباو ءارقفلل ةيكستلاك

 ةيرصملا ةءوكللا لظ ين كانه ربثك |

 داليلا نم هندوع ىف هنأ ىلع د# موحر | دصاقم نسح ىلع لدن اممو

 رصم ىلا تادؤدتلا هوجو ءانأ نم نارغ ةذع هعم بحصتسإ ةاذ 0 |

 سك ىلا مولق مث مولعلا ىدابم اوملعتيل ةيرصملا سرادملا ىف مبلخدأو ش

 3 اوقودي نأ كلذ: رم ٍدصقلا ناكو نسلالا ةَسر دم ىلا م ةعا رزلا

 امدختسم مهضعب تدهاش دقو مدالب يف اهورشنيل ةيندعلا فراعملا

 تاهظنب ةطساوب هنا نظلا ىلع بلغيو بتاك ةفيظو موطرخلا ة ةيرادع

 ةيدملا ةيعجلا ميدق بح ىلع ةسسؤأا ةريخالا اشاب نريهاش ةداعس

 تامدقتلا لاصيا ركع ةيندفلا راظنالا بحاص اشاب رفعج ةداعس ةمشوأ
 نهىتلا دالبلا كلت فانك أو فارطا ىف ةيرصللا ةموكسحلا ةيانعب ةنرصعلا ||

 3و 3 دراولا ةدعاسم عم ةراضحلا ىف مدقتلا عون نع هر لخت م نآآلا
 جيلاق "نم ل ديتلل تروا هاف ةراجتلا كر :ايزلا دصقل م انالا هذه ىف اهلا

 انآ ثيح جيصف قرع مهماسل لابخلا ضعب ادعام ابلهأ هن ريثكب ةقنرمأ

 مهاسناو ممعاسحا نوظفح اعدق لئابقلا ةعجتنلا برعلا لسن نم مهلج

 ولطملا لوص> ىف نوجاتحي امناو ةنطفلا ءاك ذو دادعتسالا لك ممفو

 لذعو فافءو ةقادص بابرا ماكح نم بولقلا فيلاتو سوفللا ناكل

 ةيدلا رومالا ىلاتافتلالا ضحم ىلع ةيويدلا عم املا مولمحت ال فاضناو

 نيلصأتمل نر ىف اضيأ ةيلباقلا دجوت لب



 ١ لابهلدالبلا كل يف يذلا ةطنملا عرز اهسال لالغلاو لوقإلا يج اهف حيصو
 7” تسيلورزفلا ناضيفلانمز يفالا لينلا اهولعيال هلقند ةيريدع ضارا كانهو

 2 ضعب نينسلا نم هنس.ىف اهعارز نك دقو ميلقالا تافلكم رتفد يف ةلخاد

 | نيع ل وفا ود ةرولاق ةردلا فنص نم انعرزف روشملا مفد ىلاهالا

 هذهىاصرخر ةرذلا فنص راصف اهرشع يريملا ةنوش ىلا مفدف درا دفا

 - ىلوتأ!ةهجلا كاتر دمى و مجال 0 داك نوعرازملا ىلاهالا: اكشف ةنسلا

 7 سل تاماكيا دأب تح او دحال كلذ دعب اهطعي نأ تقولا كلذ يف

 دعاس لفى ونسلا اهرمثعل ةئئاكم ةميقب ةنس لك ىف اهدهاعت نا ةهجلا كلت

 ”'ةحانلات ائابتلل ةتبنم ىضارالاو ادج ةريثك ىضارالا هذهلاثمأو كلذ لع

 مرثكا ناف مهناهذأ ةقدل قيقا ندمتلل ابلهأ لوبق عم لمع نودب اهسفنب

 مولعلانم هوفلأ ام محلانتشانان مجريغو ةيقاشلاو نييلءإلا امسال ةيب رع لئابق

 ' ىتح ميلعتلاو لعتلا نسح ىف ةميظع رث ام مهو داهتجاو ةبغر لش ةيعرشلا

 نم ةر واجمل ةدذجالا دالتلا نم هيلا لحرب ريهش ملاع اب ناكاذا ةدلبلا نأ ( 00

 30و كلذ ىلع هندلب لعأ هند ريفغلا مجلاو ريث ل ل لمعلا ةءلط يلاةأدانستسالا

 ١  5ضخ ىلاهالا ءرم ناسنا لكف ةعا د بس تويبلا ىلع نب رواخما :

 ميلعتلاو 0 ةدم مهوشِل لومسيق نيت 2 3 لينال 0

 لا قجتس مرح هند يع ةيقاشلا دالب قيرط ىف تيأرادقلو 2. ملا |
 | نة سومو فيرشتلا قارقلا ارش ةنومأ ةديسلا ىمست قزيزالا كللا ا
 و نوتمللا لغةحو نارقلا ةءارقل اهنم لك تانبلل يناثلاو ناماذلل اممدحأ 0

 | يضرت الو هليغشتو هلزغو هجل-و نطقلا ةعارزب امسك نم نيبتكملا ا

 5 نم يلتخم نإتاواخ نييتكلا فاجو اي لام نم و هنا ُ
ِ 

 ره : . ٠
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 كل

 جارختسالا يفداهتجالاراصو مهب 2 ف نوجا دكر 3 ةمدفتسم 2 ِ ظ

 كاذب روأملا ناك اذا اصوصخ ةميظع عئاتنر ظن نأ كب الف ىحكرم هحو ع

 ذاذه ان رفس اماو هر ىص تايلمع ةفباسدلو علا 55 ينرجبتملا ةيج دعملا نم 1

 ادرمةينادو لادالبلابة ين دعملالاحلا سفن ىلع عالطاو ةرظانم ضخم الا ن 5

 كارلا 5 اع ثنطو ةريكو دلو ذعأ نودب ناكو لمحلا نادوسلا

 نادوسلا نم ةوادع مهيلع دشأ ةيجندمملا ىلع نيظفاحلا

 سراجتلا تناكو ىلاهالا نم لالا ةَقيَمح ىلع فوقولا نكي مل اذبف

 دّقف كلذ عمو اول ةلج نم اضيا ضارمالا تناكو ةلجملاو فولاب لمعت

 جا ارضي اةناان نأ [تا رن فرحان ركب يتلا ىلايروبويسومةب رج حصا

 ةدازلا لوبق عم مبهذلا نءتابح سمخ وحن لمرلا راطنق يطعب ديبعلاب نداعملا

 نادوسلاس هذ نا لوّتف هلك اذهعم مو ةقادصلاو ةفرعلا تدحوول كلذ نع“

 ميلاقأنودتناكذاو ةبرصلا ةموكلا ةيباتلا هينادوبملا راطقالا نو ركب ال ٠
 ةقفحماهيف ةعارزلا ندامف ةقرطتلانداعلا اهفمست مل نا رصيف ريثكب ةقيرما
 تناكلماتلا لبجلاب رخآ ضعب فاصتاو ماكلا ضعب نم لساكتلاو لفاذتلاالولو

 اهتاناويحو ةييبع اهضرا ةيوصخ ناف ماظن لكا ىلع امالوصحمو !متاداربا
 لايكانم ةياغىعاهمف ة؟الثلا ديلاوأاف ةددعتمابمداعمو ةديجاهماشخاو ةبيجن

 ىلاهالا نم دج ور دقف لامر اهرثك 1 لأ نمنانلاةماعدهساسىلا 1

 نم ابعزت ديربو هسفنل نيدادفلا ن نم فلا ةيكلي قدبايكا عي مم مفارق نت ظ

 دسالنادف فلا يلمعأ اشاب فيطا ةرمض> ةيرادنكج مايا يفو هسنج ءانبأ دن
 رويمملا نم تراولا ةريسإ هدم حرب م و روبلا نم اغازومد مهد قعاتسلا

3 
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 ةراغال ةضرع اًئاد ناكىضرعلا نال هل ىف هلوقو ندبلاو ركفلاةحار نع'

 « باطم !ر

 نذاغم نا

 نادوسلاببهذلأ

 ناوركتتال
 ١ ميف حلفت ةعارزلا

 ١ ناوابس ينتع انا
 : ةريثك اماريخ
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 ن وسلدب وق دصلاب ديضأوا ما 6 لف اناا ويدس وم امأو 2
 هنع برضف هسفن نع بذ . نأ مطتسب لف اري ريثك هدئش تاع نام كل 0 2
 "نم هلاحترا دنع ةيجئدملاو نيسدنيما عيمج ىلع 0 ا دامت 3

 . | امج و ماعنالا اذه نم هانثتسا امو بهذم تخرو ةيوكرت نادوسلا 00

 روظب روظي, ل نكلو نادوسلا دالب نم جذل بهذلا دوجو نم سنو رصبلا
 0 لا ةاف مصل تك نأ ةيعملا سعأ لب رظنلا هنع فرمد الو دّمحلا هل
 - ىلع نوظفاحملا ركسملا ناكسف نداعملا هذه جارختسال ةمزاللا ةَقيرطلا نع
 3 امر نيسدنهملا ءالّؤه قبأ مديس نأ نردقتعي ةيلا ةوزنلا هذه لهأ
 م .ودعاسرالا وناكف هب 7 رجالا تيودل نيس دنيملا الوهم لامشأ ناو طف

 - تاكو ةبرجتلا ميمتتل مزلي ام ءاطعا يف مهم نوفرصب 2 مهلاؤش ا لع

 لاك نإ كوالا ءيسب ناكن اشاب ندا ريح ودل ةرادإل نيتادق
 عسل رفالانا دس ناك اذهبف هنطو كربورايدلا كاتب ةماقالا ىلع اه 1-5

 ٌ إو رس لماع ناعم < رغ لول ىف تييلا#
 ١ لعدم مو-رملاهدعو دقزاكو ةدددشىب ج هتاصأ هريفيل ويسوم نأ مت

 ظ تاف دامتجالا نم ةباغ ىلع ناكف يالاريم ةبر لاذشالا ماع دعب يطعن نأ

 ”نادوسلا ىف نداعملا حيبرت مدعب ةيمجلا ريرق 3 حرص هنو لبقو ىجلاب ظ

 َ . جرم ةياكلاب ءاجرلا عطق نإ تشل هاو , 5 هيلع ىننالو طق سيل ع نيرو
 | ليل يأر ديؤي ايهافش ارب رش ررق ينابروويسوم نارا 0 كا 5 0
 4 5 هلوةىفدمتءموهنم اهمات ةيعما بابرا نم سيل هيراعو قباسلا رنا ومو

 .جارختساب ةماآ هلةفرعم ال انعيجج ثيح بهذلا ن *لامزلا نم م لصحت ام ةمق نداءات

 | ةروس يلعةرادالا تراصول « ا رهاظلا لب نفلا اذهىف نيرحبتم انسلف نداعلا
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 دجو ذأ رعشي ملف ةيرجتلا ىف ةقيرطلا هذه عابنا ىلع اكمهنم راص وَكلَذ نع
 شغلا اذه ببس فرع و هريغل اطولخ انيهذ أاسدعم أامرح ةزازقلا رارق يف

 ويس و ىلع دمت موحرملا اوربخأهو كلذ. كد ريب ويسو ءوكن ىناطيغ ريخأف

 رابخابدارأو هتبرجت هيلع اودسفب نأ اودارأ مهنا هماصخأ ضعب مهنايئايروب .

 أ نكتشطلا يدنفا 5-5 ىعداف ةلعفلا بحاص " رع كرحبلا 2 ن*«]

 جاتن مدعل ادمع قيئزلاب بهذلا طلخ ىذلا وه روكذملا ىنايروب ويسوم ١

 يناثلا مويلا ف تورضاملا هيلع قدصو اشابلا مامأ كلدب ربخأو هتبرج ظ ١

 لءرلا نم راطنق ةئام لسفف عاصقلاب لسغلا ةقيرط ىبايروب ويسوم لمعتسا
 ةبح نيعب 18 مس 0-0 حج رختساف هدأرق لابح يداولا نسر ن<“ اذوخام :

 1 بهذلا ن“ .

 يذلاو رافنشاف يداو ندعم عابشا اهم ربظ ةريبكلا ةيرجتلا هذبف 2

 ىلايروب ووسو ٠ ةفررط كيب دجوف اًمبأس ريجيسور ويسوم هتليع برج

 اشابلا ردص قاض شحافلا فالتخالا اذهبف مسج قرف ريجيسور ويسو»و

 عيماجم مق رادقم جرختسل ةيعج دقعب ىعأو هربصو هدلجت ىلا داع نكسلو
 لصحت الهنا جتنف كلذ جارختساب ةيعمللا تردابق ابكت اصح يتلا لاغشالا

 لقو عيجلا نيعأ :رم ةيبهذلا نداعلا ةميق تطقس تقولا اذه نف
 جاور نم 0 هلخادو كلذ ب 0 دع مو>رملا رطاخ ريغتف اهرابتعا

 يتامالابهلاعو هالسل هغم ارضاح ريجيسور وسوم ناكولو نادوسلا نداعم ل

 ةيذاكلا |



 ها

 . كمح؛ تيمس كانه ةريمش ةدلب راص ىتح رودلا لوح تينبو رو كيلا 67

 ىننلا اف دشن. بيرغتلا ل“ تراص اها الا ىلما ليلملا رالا نم يهو ىلع ؛ 2

 0 : بيررغلا 0
 ا لف ةنبا ألو هادو سيعا دنإ نا نيعان 0

 هراثا هذهف هلرث مل نأ لئاطب نامزلا نم ترفظ دقلف

 )داك رئاحذلاو اند دق رطأا لصف ناك هوزغ نماشاب دمحأ ذاعالو
 ههدوت نيحثعب 55 ناكو ور اا ميلقأىلا هحوب ١ لع 3-0 موحر رأاناكو 0-7

 اذه | ادرم ةيحدمملا جرختساف 0 رق ىداو نم لم.رأا ا كلام دحا

 ةدوملا ليلقلا ةميقلا ريسيلا مهذلا نم تازاف ةنالث و< لمرلا ظ

 |0018 تحت متع برص وراغتشاف ىف لع دمم موحرلا لونان ظ
 ا( دنيلاو طامسشبلا الا تالوك املأ نم م“ قبب لو هلوخ ركسعلاو ا

 مال و ةلاخلا هذب- لاحرتلاو طحلاو دازلا ةلق م م عيا مل تاق ردا 9

 حير ىف هل هميسجتو روك الا اشانلا هع لع يايرؤن ويسوم نياثلا لك

 .اوررتف معأر اا ري طرا ةمتلار رك كلا أها ابلاعمخ ةيبهذلا نداعملا ١

 .لمزا عمج نأ يهو ةديغ« ىرخأ ةقر طب ةدندج ةبرح لمع ىلع اعيج ا ا

 ا قنا تحرفت اهل 0 تالحلا ميج نم يتلا

 | زانروويسوم فشكتسا دق ن 1 يا اق لوا و حالا ةيمرحت ١

 ىءارتي ةيثدعم ةقبط امدقنبشعو نينناق مع ىف هدارقىداو ربا نم رِْب ىف
 ”يجيدعلا هربفيل ورسوم لحرب نألبقو ينأتلامم اهنحتميل بهذلا ةريثك امن

 . ةيرادكملا نزاخم ىف قبزلا ند نيلطر ىلع اضيأ رثع ناك موطركلا.نم
 كبس ةقيرطب هذخأ امل هناحتما لمعي نا ينايروب ويسوم بحأف
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 ويسوم نمالك مهفلخ لسراوي ريسور ميلا لينلا ةنميم ىلع يهىلا ساحنلا

 دالب ءاسؤر لبقتسيل موط رخل ىف قي دقف هللا رجخاماوكلت دو'ردو ىنابروي

 ' ةدعاسملاب هودعو وةبلك اهفالتخا ىلع تارجلا ميمج نه هيلءنيدفاولا نادوسلا

 ردملا اذهلاملا ىضتقا اذا ملل ره فلان يتسل هاوثيعاا ناو هعورشم لع

 ا

 نونفلاو مئانصلايفوةعارزلا ف ةدبدج قرطيا نادوسلا ءاسوؤردشراو اهسان

 هبونلل مدهتلا هنو لصتل احلا ءتساو املع لوصلا ممرمأو (منوفرعي ال يلا

 رخ نم ضيألا طيللا بنو ةيولجلا ةوبحلا قال لئاسو ١ ١
 ةزصبتلا لظأ نم اًوكلو نوتفلا روخ نهدوسالا طيطلا 1000

2 
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 كح ىذلا لحلا ىف ساحنلا ندعم الو ةضفلا ندعملا رثأ دي ملهنأ هربخأو | هيوم لبج كرم هريقيل ىجئدعملا رضح مث ةرصبم راهنلا هلآ متدنع نوكتو

 نكت هدصقم ىلع لوضحلا مدعل ةهملا هذه ةماقالانم رفنف ريجيسور ويسوم ةنع]
 سهدلا ةدعاسي نا هيلع سيلؤ © همفن هيف امل ىتسي نأ ءرلا ىلع

 حيرجر لابج ةيراح ىلا ىلع دم هثمب دق ناكو اشاب ديشر وخ نعاضوفا

 ةنالمث فرظىفف هلوضو دعب رادكملا ةدوغ رظننب نأ ىونف نّيصاع اوناكو

 ةنميم ىلع ىهو واغزاف هاج وكوماف ةءرق ىلا ىلع دنع موحرملا لصو مِن ظ

 امفرصق ءانبعأف امقارظو اهنسح هبجعأو اهب همايخ برت قرزالا رحبلا ||
 هسدنبف ةنروماملا هذمل كي دونرد الاح نيعو اهم هرفس رك ذيل همسا يلعا]
 : , 20 5 ا يطا

 رم فاغزافورانس كولم هيلا رضحوىريسور ميلقأب لزتو رائس ةهج ىلا رفاس م

 يصد ارادكحىلوت دق اشي دمجأن اكو ولغزاف ميلقاىلا ضبنو ةركسفم مقرف

 ل لام ار

 ْ موحرملا رفس
 ' نم ىلع دمت

 يلا موطرخل
 رانس ةهج

 « باطم »

 زا( وعول ةاشر
 لها يلع

 يلا نادوسلا

 ؛ ءارزلا - لكاس
 اهريغو

 6 بط 2

0 
 ' رميلق يلا

 0 ولغزاف
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1 4 7 2 ٠ ْ . : 9 5 
 2 عب كوع

 كلذ . اكرم صاغ ا دا رأف مايا ةد تابامللا بارو زوم م1
 1 غر راسوز وسو“ ابكلم يتلا قيثزلاب ليلحتلا ةقرط نا .لاقو

 ا
 . ةطرولانم جوراخاو راذتعالا ضحل كلذ هلوقناكو ةحن ره هبحاص ةّقيرط نا

 اسرق نيدبراوحن لانشلل موي لك يطعي نا نم متامال لمرلا نا اضيا لاق من ا
 ' هبحرفو لورقلابهذخا لعدم موحرملا نا الا ة 00 لاق هنا عمو لف تاس
 ”.ردلملا مل باريش ل أسارف نم بلحج لع 1 موحرأ ناكو 206

 57 3 0 3 : ُ 0 : ةريخلا

 : ناكو ةبرصملا نداعملا ةسردم ىف همادختسا قيس ناك هربفيل 0 ا 3

 'ٍ مايأ ةثالش هدعب و ىلاملا م الل الاثتءا نادوسلا ىلا رفاس دق ىنارروبو يسوم ١

 م ةدعو 0 لادوق كب ندلا ر شح 0 0 7 دم 2 3 ١
١ 

 3 1
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 كامذ لل ةبنلاب بحذلا نم يريم ورق ةيسألا س10 0

 مويلا ىف بهذلا نم فصنو شورق ةءالث لعالا لص مر ملقأ

 دق رود نادت لل ةنيعلا عم هلسراو اياطخ ةبرجتلا هذ بتكم دحاولا] أ

 ةينسلا ةيملايلا ىنابروب ويسوم ةبحصب كلذ روك ةلارانكملا 1 اشاب |

 فلاو نيتئامو نيسمخو عبرأ هتس ف كلذ ناكر ظ

 راسحالا ناف كلذ فالخي اهمجين تناكفريجيسورويسومةب رح امأو

 نا رد الثم مرد ةئاملايفاص نا ىنعب ١ ةناملاىف نانا أمم لص ةيبهذلا ةندماات

 فلالكىف لص< هناف قو رعلاكن داعا ا ىف دجوي يذلا يحنافصلا بهذلااماو

 ةعاعامت نم ىنعي بهذلا نم ةحيفص نين انتو ةثام ىلا نيتسو ام ١

 ش

 ةميقو بهذلان م اهرد نيئالثو ةتسو ةئامو فلا ىلا امهرد نيثالثو ةسمخو

 دحاولا صخشلا نا يجندعملا اذه دنع ققحو اشرق نوثالثو ةينامث مردلا |

 نم هتميق بهذ اهم لصحتيف لمرلا نم ةقأ نيسمخو ةئامأل' موي لك فظن

 ينارروبويسوم لدعم نع ديز.لدعلا اذه ناكسف شرق ةثام ىلا اشرق نينا

 أمسج امهميد قرفلا دجوو نيلدعملا ىلع ىلعد.# موحرملا علطا مف ةرم نيرشع
 هيف امل عبطلاب ليع نآك هبال ىلابروبويسوم ىلع بضغلا نم هسفن كلاع مل ]

 0 فوقولا لج الوريجسورويسوم ربرغت ىلا لام اذبفمكرلا ىف ةيحجرالا

 قدهمدق عم همامأ ةيرجتلا ريصتل نادوسلا دالب ىلا رفسلا ىلع ممص ةقيقملا

 |مب ةقاشلا رافسالا بمتو ةينادوسلا راطقالا يلقا ةعيبطو هتخوخيمشو نسسلا|

 ليق ام ةيادمصلا تايقيفوتلاب اظوفحمو ةينابزلا ةيانءلاب اظوحام ناكدنا الا

 هنءرق فيرطلا رفظلاف راس وا“ ٠ هينا ديلتلا فرشلا له نا 0
 هثيعم هابعلا قازرو ادأ هدانع دارأ نم لذاخ هدلاف

 دالب ىلا رذسلا
 نادو هلا



 دسم جاجا ءوضو تاوزتام لعادل اكو يفقدك و
 ا

 ديلا اهرفح يتلا ةير 5 نداعلا نم اريثك ممدوع ىف نودجي اوناكو هيلع +

 ديرعلا لذ دجاب هنو ب نك ا الو ا ' مهقيرط يف ركسملا دحي و

 ةقيقح ىلع ةيجندملا فدي ل كلذإف اهنم نوعرجم | 0 ايلا نو

 لبجك بهذلا لوضحل ةروهشلا تالحلا ىلا اوبهذب نأ ممكمملولاملا
 ةردتسم رابآ ةدع يداه رهم طوطش ىلع اودحو دقو ةريخنلادقفل كود

 000 او دعو ةراةدحاولا ندا قع و ةئامس وح اهدع غلب ةقيمي

 لالسةطساوب اهملا لصوتب يث ام ري لك عاق ىفو مادقا ةعيرأ وح اهرطقو

 ظ ةريغص
 مهذلا ىلع ىناروب ويسوم رثع دقق ًادج بفنلا ريثك ريل اذيهو

 5 دخو ريحيسور ويسوم كلذكو رملا اذه نم اهذخأ تاناوص ثالث يف

 ٍ بقل ل مح اينالا اجب
 | ردرفو ىذرعلا لها تولق تنامطا نهنلا اذه ندامم د

 | لع اذاعاربلا اذم ضاضقالا ىلع ؟ اسلام ىتحاادبدش ارقد

 ىتلاءوطرحلا ةئيدم ىلا اوداع مث رجملا نم هيلع اورتعام اومجو ةبجلا لها
 هجوت دق ناك ث يح اههف رادككملا اودجي رف ريشا ةتسوحتن هام اع
 اودجوفهيلع اولصحتام ليلحتىفا وذخأف فارطالا لع ن نرينملا ةشيملا لاتمل

 0 ةيفيظنتلاب رحتلا لمح يئابروواويسوم نا كلذو ميرا ةفلتخم تانيعلا

 ليماك ميلف يل ةبسملاب تاب رحتلا ىدحا ىف ةجيتنلا تناكسف قيئزلاب ليلحتلا

 |ناناهمم يذلا لجرلاف بهذلا نم تابح ثالث ىلع الا لمرلا راطنق وتح م

 | لمرلا نمربطانق ةرشع موب لك ف ظني ناك اذا بارتلاو ءاملا لّقنل نادعاسم
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 ةفيقد نيرشعلاو ةرشاعلا ةجردلا ف هجنس لبج ضرعو تب ىلا نع فيش

 املذ 8 أسم لزخ ناحدلاو ةردلا نم الق دل اب اهلج عرز الو ايلاهث

 يي علا لخدف نييراه اولو مهلك اسم نم اوبرق ركيسعلا ا

 بهذلاجارختساو لمرلا:فيظنتل ةلمعتسلا تاودالاو تالاالا اهم اودجوف

 مهلط يف نوبودنلا رضح الو اورضح مش مملطل ركسعلا ءاسؤر ثعبف هنمأ

 ثب رضو سارت>الا لكى ضرعلا سرقحاف رثأ مهلناب الو ربخ مهنع ربظالو

 قوف ةلفغ نيح ىلع ربظف موجحلا نم افوخ ىداولا نم ةيلاع لاح ىف مايلغا

 ةرومر اوراصو م رملا نم 1ولذ تح دصلا قت تس

 م مهلك اسم اوكس دق ركسلا ناكو هجارحو: مناجل قا
 ليالا ىلا نوبراحت اوراصو اوداع م اورق ركشسلا مهملع

 ث تتشني لو بناج لكن م ركسعلاب اوطاحأ ليللا ركتعااملو 1
 محلابناوةوفو لبملا ةورذ ىلع اودعص حابصلا حبصأ اءاف نارينلا برضب الا

 عم ٌناكف ةرطألا بورملا هذه عمو راطمالاركرسلا ىلع مهماهسو

 جراما رملا ةبرت برحلا تقو ىف اولغتشاف مهنورفخت رفب ةئ ام ةيجدعلا

 فيظنتلاب تجرخ ةيبهذ تازاف ىلع ىنايروب ورسوم لصحتف لبجلا اذه نف

 فنرو.صغنب ديبعلا لاز الو دعب امف اهتحتميل ةجاجز ىف اهنضوو تارم ة

 مرا نادوسلاىتقاف ةيرجتلا مين نودب هجنس لبجاو كرب ينبح ركسعلا يلع

 ىداولا اذه للءر قيقد نم ني راطنق | ةيديغلوب يداو ةهج يل

 اودجوو ةجاجزلا ىف عضو همم 0 |اكف |بلذشنمز اوبرسحو |مهواسغر

 تيراج اوبرج دقو رانس قيرط نم اوءجرف مهم دقن تداكر ئاخذلا 3

 . ادعو لوكوي اهل لاق ةوقم ةقيظأ ناتشإس 4 هحتسو لوذلشا 11

 « للطم »

 يداو ةبرجم

 ةييديغلوب



 « لطم

 - 2 تاهج' ةرخم

 وبس زو“ هجم
 وناموتو

 2 0 2 ا

 ' لبق ديبعلا ام رفح رئافح دجوف هنع ثحبااو ندعلا جارختسا ىف اوعرشو
 ' لمعو ةعصق ذخأ ةيحتدعلا نم دحاو لكف بشكللا نم عاصق اهبناوجنو كلذ
 اه لب 42 مهم دحال ربظي لف ةرفملا نه جراما لمرال فيظنتلا ةعنص

 ' اوررك مث بارتلاو ديدحلاب ةبوشم تازاف وه امنا ةيمنصتلا دعب ضرم يق
 - لمزلا نم نيراطنق ذخأ ىنايرو ويسوم ناف كلذ نم دن زأ حض لف ةبرجتلا

 | ويسوم كلذكو بهذلا نم فصنو ةبح ىوس ينم عرج عا يتاو

 7 ليعمسا موحرملا هحنف لحم دعب ىهو هجنس ةهج ىلا اوهجوت مث ريجيسور
 7 ناك ايابلا روخ ىمسي. داو ةليل هيف اودكف بهذلا ةرثكب روهشمو اش
 هلق لحم ىلا وبهذ مث بهذلا جارختسال رئافح هف اورفح دق ديبعلا
 ” ئمسي ىداوىلا اولصوو ةضفخنم حوفسو نايدوو ةمرظع تالاغ هلوح وسز

 بهذلا فيظنتل ةدعم اعاصقو رئافح هيف اودجوف هايملا ىراج وامو يداو

 3 ريغ تاباغإ اورع 2 لاحلا ىضتقاف : ةَهاسلاك ةءرجتلا ة ةحدن تناكف هتيفنو

 خ 3 ةروهشلا ةهجلا هدب اولزو ىلوغ وبا :لبج ىلا اواصوف ةكولسم

 | ىلأف كلذ نع هن اودمتسيل كانه نادوسلا خيش باطب اواسرأف ةيبهذلا
 "ءاماالاس ناكف هسف يللوغ وبا ىداوب 0 نع وع رق رودصللا

 7 رئافح ضعب و هايمض»ب رفا ىف مهقيرط ىف نودجي اوناكاماو ةرثكب هيف

 7 بهذلا ةريثك يداولا اذه ىتلا نداعملا هذه نأ مهتناكح ىلعو ديبعلا اهرفح
 0 اا اداو 7 0 بوص ةعاس ةفاسمر يسع كلذ دعب م
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 ٠ ةسمن ةئس تفشكتسا يتلا ميمشلا بهذا ةزويشلا انرويرلق تداسو

 رم هيشاح هع رفا داليف اميسفم ةيروبمج قئهو لو نيك نيدسو 1

 ., بورجتل ةيجدمملا نممزاي نم تارم ةدع اشاب ىلع د موحر ل 1 اذرلف |
 لا مداهتجا يفومهترارميفكاشف كلذزأشيف ةماتقئاقح ىلع ممن فقير اهندامم |
 ىلع هألان م تازاف ةدع ِهيلاَلَسَرَأ نادونلا دالب رادحكح ناك اينو 0

 نم الك. فلاو نينئام ةتس و ىف لسراف اح رذاهب ري دكتف املا

 يملا بهذ دق ناك لوالاف ي رامكلا ىلابرب ويسومو ريديسور ويسوم ٠

 دجوف موطرخلا ىلا عجرو هب رجتلا يف عرشف ريثكب ىلاثلا لبق تداعللا

 ريجيسور ويسوم بتكف بسانلا لصفلا رظتنب اهم ماقأ دق يئايرب ويسو« '

 ندعلا ىف لغتشي ىذلا رفنلانا هنومضم امرىلع دم موحرملا يلا موطركلا نم

 اءريم اشرق نيعبدأ م لك تاكت رف ةرشعب ابهذ ممل ةيمويلاب

 يجضدعلا ربخاونادوسلا ةءرادكلا اشاي ديشر وخ ةنالو ةدمىف كلذ ذاكو .

 ةلكلا ةسلا ماو ورك كل راق قدصي لف كلذ رادكملا ١
 همم موحراا اضيأ اللد دقضاو ةلسم ةنيق روك كلا جل مالكت ذخأت آ

 كولملا نأ ريضي ةيفيكلا هذه لع نداعملا جا رختسا راص اذا هن ان رشا ل

 مهءاضرل نيللاكىعىتلاو رصم لهأ ءاذغ اهب ينلا ةعارزلا ىف ةبغرلا تلقتناو

 ةفربسملا ليسو هلا نشا فرم رظنلا حمطم راصف نداعلا يف.ةبغرلا ىلا .

 ةلاصالاب هنم دصقملا وه ضرغلا اذه امتاكو هبلجو بهذلا جارختسال '

 ريجيسور ويسوم جرخ نداعلا ىلا رفسلا ةقايلل تقولا لدتعا امل ظ

 ةءداهللا ركاسع نم فلا رفل لا نم ا.هعمو موطرملا نم ينابروب ويسومو

 زازا املا رار ينح اعيمج اوراصو كب قطصم يوللا ربم ةساير ثحن ٠

 بلطم »

 رج ةحد

 زاف ٠ نداعم



 :كيغ
 هكسشسنسس لة دفلد
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 - ةحارلاو ءانحلا مط مهقوذ 01 1 1 دل ل تام لا ف
 'اذيلا عم نا ارسي رسعلا عم ناف ىلاعت هلوق قادصم كلذو ه رخآ يف ةماتلا

 .رايدلل ةيمومعلا مفانملا ليمكت يف هنقو فرصي لازب ال مو>رلا ناكو ارسي
 ال اثدحو اعدقر جت هتموكح تح ىنلا ةيئادوسلا راطقالا تناكو ةءرصللا

 |00] ٠11 هتمخ فرم .ةيزيتلا نداملا نم اهف اع: ةزهبشو نعذلا قابس
 مناف 31 قرم عدلا ندعي نأ امل ةهلل كلم نوامملا ا رجترلا عيسوت
 هيلإ سانلا تاجاح ناف قلما لاوحأ ماظنو ايندلا ماوق هب ذا هدابع ىلع هللا

 - نماهريغفالخ ءيبث لك ىرشيو امهم عاببو نيدّقنلاب ىضقت ابلكو يع

 ملاصملا نييضاقااك امه ثيح نيدقنلا يف هتبغر دحأ لك هيف بغرب هناف نداعما

 | ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو لجو نع هللا لاق كلذلو امهمقل نم لكل

 ظ . الواد اممم دوصقملا نال ميلا باذعب مرشبف هللا ليبس يف اموقفتب الو
 أ ناكو احل اتلخ ىتلا ةمكملا لطبأ دقق اهزك نف متاوملا ءاضقل سانلا ني

 | نابلجياك ةضفلاو يهذلافسانلا نيب يض نأ هعنمو دلبلا ىضاق سبح,

 ٍ راضملا نابلجي مفانما

 أ هقرمالا دالب داعمىه دهعلا اذهيف ةجرختسماهذلا زداعمت ا 2
 0 لطم » ا

 ها ع 0 000 ا : مس للا ا

 ْ | اهرفا دالب ىفو ةيهذلا لامرلا فيظنت نم وأ ضرالا فوج نم جر 2 |

  نريبس نداعمالا ابوروأ دالب ىف سيلو نادوسلا ةراحن ىف ميظع عرف ربتلا ظ
 أ 'بهذلا نداعم ايمنآ ىفو اسميتلا ةكملمت ىف رجلا دالب نداعمو وّمسوملا دالب

 ظ . قااىهوهريغو ورب ميلقأب هقرمأ دالب يف ةريونشلا هّضفلا نداعم امآو لامر

 .ديزأ ايستمدالب ىفراجتلا ىدبأ يف اهب لماعتملا ةضفلا نم ةميظع ةيك ىليمن
 53 ظ 00 21و . | ةيرثمامافهقيرماب وربدالب نداعم كلذكو جرختسم ندعم فال ةنالث نم
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 رصحو دع لك نع تلجو 4 من تفغاضت اندلو 4

 رفمو ركنم فنريب هلق اوناكو رصم لهأ قا فرع ا
 كذا وسو انثلاسيطو ر ١ يلاورر د3 دججلاب انلصحو
 يرثي للا وعالي كلو لا الكا نم لاجرلاب يرثم نفل ربصلا ىقع دارملا غولبو دارم لك ربيصلاب انغلب دق
 عماوجنم وةفيطللا كك نموهيذلا ريخالا تيبلا اذه نبأ اف و

 ةفينلا م ىلا

 ناقوس لع هئالبتساو هيزايح تقو ن“ لعد موحرما 0
 لالا 4 فلأو نيتئامو نيثالثو نامت ةنس هفيسب اهملع ىلوتسا يتلا]
 :[نندامم نيينل هتفن اهلا رفاس كاذاطاهدارتكتلاو انداسم قاتلوا
 ليصفتو رصع لف ممدقتلاو ندعلا ةراعرل ىلا مرقوشيو املهأ فطايو 2
 بايلا اذه نم عبار لا لصقل قا ظ

 عبارلا م
 ةيب رجتلا قرطلا لامعاو هرو ضخم مع نثكلاو ةيبهدلا نداعمللا . فاثكتسال ناووسلا دال ولغزاف لانج . ىلا ناثلا ليلجلا ىلع دمع 7-00 رفس ل
 مفانلا يه ىتلا ةعانصلاو ةراحتلاو ةعارزلا رضم ىف ع د
 : هيأ "نزع نهذلا رصع ئمسي ناكام مهنلا ةبسنلاب ىلع دمع مو>رأأ رص قةجرختسلا . رجاوأ ناكو نانتم انئمالاو لضفلاو ناسحالاو لدعلا ةرغ اوقاذو ةيهافرلا لن لإ شيلا بيطب اءلهأ ىلتحو ءاطملاو ذخالاب رصم وأ تركو قولا
 رصم لهأ ىلاتو هناحبس هلا ضوع ثيح نامزالا كل لسرايا

 ؟
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 وون رملادالوأ قد ىف ةقيرطلا هذه لطب أ اشا ادمن ذم ديك د مح

 مسمسلا 3

8 
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 مثريغب مماوسو نادوسلا 1 2

 3 أربالو هتعزع رتف , الو هته لكتال لع دمع مولا ناكف ةلمخابو

 ديحو تاديدجتلاىف ركفتلاو ندعلا ص اء لوغشم امئأد لب هلّقعو هند

 | ديلا هنطو دقت لع صرحلل فيلاكتلاو فراصلاب ىلابب الو تاعورشلا
 فينعلا نشختلا ةطرو نم انأعرلا جارخاو

 00 لا ةلج انهو لظأ الو دب كلل“ م وقلاو دب ءلم لاملا

 تثكمنادعب ةيهافرلاو مدقتلا نم ةجردلا هذهىلارصم تلص الل هالول ذا

 ةنهاو اهمفانم لابح تناكو ةنكسملاو لذلا يف نورق ةدع
 ةكاروبا وو زابخالا ةراشازدمتلل ةبرقمارومالا نم هماياىف ددحي دّقف

 ةزأكو "9 دلل سل 1 0 ع وع راخبلا_بيلاودلاو راخبلا

 تلك مث نيه هجو ىلع اهضعب زجتف ديدجتلاو ءاشنالا ىلع اهيف مدص

 ؛ ٠ نيب لايكلا ةجر ,د ىف هجو ىلع عرفلاو لصالاب نآلا

 أ محدلا ةنم ىضاقت انل اف اههضيف دنع صق لينلا ةدايز
 أ عم ةيرصلا تاطلاخملا ديدجت الا نساحلا نم ىلع دمع موحرملل نكيمل ولف
 | نينسلاو ةدتدملا ددملا اهعاطقناب ةيرصملا ةمالا تفعضنا دعب ةيبنجالا لودلا

 ظ لام وباهسن آو دارغنالاو ةشحولا ءاد اع بهذأ دقف كلذ هافكل ةديدعلا

 ا 3 قلا باستك او ةيموسملا مفانملا رشنل دالبلاو كرخالا كلاملا ءانبأ
 ظ / مايالاءنميف الا يفامملا ججالملاويفاشلاءاودلا ةجيتنن تسحأ اف ةيمدقتلا ناديم

 0 ةماحنلا نم ق رطب ةيالآو ةيرظنلاةيونعملا وةيسملاةيودالا تضاضينلاةريخالا

 || اح انيحارتسو ركشتارعيؤصل لكسف يدع ةلاهماءاد تفمضأو هيلج
0 
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 اخت هنقرجتو اه داتمتو ٠ اضاركل رف ران
 اخد دساح داز ايلع دادزا نم هنا لضفلا نمددزاوىلملاءاسف ٠
 ىلا نيثوعبملا ةيدنفالا نم ةدع ىلوالا ةبلاسرالا ةلج نم ناك 0

 دالبلا نمكلذريغ ودنحلاو ةقيرفا ىلا اورفاسو ةيرحبلا مولعلا او.لعت_سنراب

 ناكو نفسلا ةينادوبق ةفيظوب مدلق او رمضح الف ةيرحبلا ١ 0 2 و[

 ةفيظوب ىواسن رفلاكد نوسوب هعم ناكو تاواشابلا نم نادوبق امتدلا هذحل ||
 ةيربلاةيدابلا ىاشاب ناماس لاجرلا سي ”ر ةلزع ناكف ةيرحبلا لاخر ةسار 1

 ىراولات ايالأ ددجاهنءرضحو ةرومازغالاشاب مهارباموحرملانا م ظ ظ

 كيااملاناسرفنادقتعةرومةوزغ لبقناك عدمت نيمتنج نا كلذ نايو

 ميلعتاوهعمةرركتملا بورما ىف مهنم كلذ دهاش ثيح ايندلا ناسرف مظعأ 1
 دك ةءواروبالا ةلايظا تاكرجنا ٠ نظي ناكو نوكي ام دوجا يلع مهتيسورف ْ

 ناعلو كا ؛ رط ىلع نيراج هناسرف تناكف كيلامملا كرا ةبسنلاب 1

 اشأب هاربا م وج ربل رظ دقق كلذ دوس نك اها ؛ هاربا موحرمل كيذكو ؟ 1

 نم هدهاش ال مزلأو لكا اب رو أ زرطيلعمرا وسلا ماعت نأ هرو٠ برح يف إ
 زارط ىلع ايعاون ا عيمجم ا تيايكلا بترف كانه ةيواسن رفلا ىراوس

 ىف يراوسلا ةسردم ًاثنارا صادف كلذريغوذوغاردو ةحح مدس

 اهنم جرخيل كلذ ريغو مسرلاو ةفناسملاو ةيماظنلاة يسورفلا اهب ملءةيل هزيملا .

 ةسردمةذمالتددعزاكورغ . نيتسوةناع ءالثامدمالت ددع اكو ماظعلا تابضلا

 هأقناخلا يف لاجرا بةكم ةذمالت ددعو ذيملت ةئابر ه هرطب هيجي هيجيوطلا

 كلرتلا الإ هن رحناكرأ ىأ لاجرلا تس ةبالا زك ا رتارلا ٠
 بنر ناحتمالا دنهل ةوزرح الاون اكو برعلا ءانبا مهيلا مضنا مكي ظ

 ا

 ل
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 مرام بسح لعةب ركسفلا بنرلا ىلا نوقري

 انا تيلم هقيرطلا ةدمف _نفسلا ةعانص ةداوح ناطوالا ءانتا لد

 ناكمتنج ةمه تناكو ٍباجالا نم اهؤارش لطيو ةموكملاا ىلع ادج_ةنيه

 001 3 نيرعا ودشولا ناطلس ةيبك ةيرظا ةئيفسلا ةدانلا ةذه ف

 ةناسرتلاب لاغشالاة رظانملعابظاوم اًئادناك ذا ةداملا هذه. ءانتعالاودابمجالا

 . ملت دق ناكودسوملا كلم نا ولوراهملا نم ةديدعلا تاعاسلا هيف ةماقالاو
 .ةصخرلاك ىزب ريس نفسلا سد: صخر ىلعدمج نأ الا هسفنس نفسلا ةرامع

 ناك ايراد نسح ىف ةماتلا
 راتكو بح هايس ضار أ د اسدنرم

 ناكف همرا مهبط ضدحالو ادع 1 هآرام ليصالا بيعيالف وه ةناك

 ”0 نراك ألا سرك لزانئزاوت ضروغلا ىفادمحلا اذن موحرأ رم

 هنبا ناكو كلذ يف ربكت, لو هنطو لهال اهماعو .هسفن نةسلا ةعنص ملت

 سدنمملاة 425 راك وشو ةدعاز ة هرد ملي هكا ليهشل د .انامهار لاكمي

 ماركأالا سدد نهملام ا را فةحر 1 نةسلا اعاسقرتيو نيلاغشلاو

 2 ناكمتنج ناكو لاغشالا فاجن ةناسرتلا ىف هما راهلاىضعو يلكلا

 لفراش اكو اهم نضرغلا ر وصتنو اعاتص دنع نفسا 2 رظنلا مدي لع

 ناكام عمدسفب كلات ملرحبلا ىف ةنيفس تلزن اذاو ارورسو احرف داد زاماع الا

 ' 15 انيلفرورلاةزاماربظي نا راقولا سومان ظفحو ةييملا لاك نم هيلع

 ىلع اهماظنو رك_اسملاو مفا ذادملاب اهمقطو همأرم قيبط لع ةكائلم ضع هدنع

 ام ا 4 ةس رم ًاقلاو ةيديلا . ؟ اكل ماظن ق

 >ح رب د 2 :هدلا هذه هلا جاتحام 0

 لق كي رخالا مولعلا راك ةباك

 10 هك ةبرحبإلا مولعلا م
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 بيئرتل هديدحي امأو راعلا ريثكتو ىلاهالا ةيمثو ه.وشتلا نم نودلا اها

 امنع رجع دف ةليلج ةكيهو ةليمج ةروص ىلع ةيرحو ةيرب ةيداهإلا رك اسعلا

 مامحلا اذهل تامظنتلا هذه تغاصن او مالسالا كولم هلبق هجولا اذه ىلع

 0 هئمز ىف اولصي مل نكلو هاوس كلذ دعب هن يدتقاو مادقملا

 دقف ةيرح ماظنلا نسحب تناكف ةيرحبلا هنفس امس ال هاوسو هبدترث نسحأ

 هنم للط امل هال كلذو ةرورضلا اهتعدتسا ثيح هروم برح لبق اهترا

 ةوزغ بأ يه ىنلا هروم ةوزغ فه ةوقملاب ةناعالا ةيئيطنطسقلا ناود ||

 رك اسعلالقنل ةينامملا هترامع الو ةيرحلا هنفسزاوبدلا اذه ثعبل ةروهشم 1

 دمحم موحرملا دنع كاذ ذأ نكي لو هروم ةريزج يلا ةريخذلاو هيرصلا ||

 لكي ملانقدم كيتالا تاذ ين ةضضم. كنان رصع لع |

 ةلاموةدم برق يفةدعلاو ةلآالا ةلماكة ب رحةنيفسنيثالثو ةالئ زجل اهيلغشا ١

 تامبملا لقتل ةداعلا نفس نم ةنيفس

 نيبصعتماق ا رحاب هرثك أفاتون راوانا ةعقاوف ُهددعلا اذهل ماكت دقو

 ةيوابروالا ةيدنجالادالبلا نماتارشل اهم مظعأىرخا نس ةرامع ف 2 |

 ملينلانيثالثو ةعبسو نيتلامو فلاةنس ةيردنكسالا ةناسرت لمع ىف عرش مثأ]

 هبواسأ رفلا دالبب نولوط ةناسرت نود نكنال]|
 لتافمو تاءمنزاخو ةعونتملم ءاعمو عناصم ةناسرتلا هده تردقف 0

 اهمةنيفس لكىتلا هيب رملا نفسلانم اريثك اضيإ ةناسرتلاهذه ًاشنأو لابحأأأ|
 مدختساو ةميظع اود تراص تح نفسلانمكلذريغو مفدم ةثادلا تاوذ نما
 ةيرصملا يلاهالا نم اهمف مئانصلا بايراو نولاغشلاناككلذكو ىلاهالا اهفا
 ابلها ناكف ىركسعلا زارطلا ىلع ةناسرتلاو امن ودلاب نيءدختسما عيمج ن ناكو /

: 3 8 
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 0 ب ْن 5 و 2 5 جر نوف 3 3 أسع

 ”ىزاوسو ةدايب ن نم ةيداهملا سراد« ددج مث ماظعلا ةربملا نم هب ةكتبلاو

 ١ 8 ومتأ تايلسلا ةمون ةدح كلك و .ماخيلا طابضلا اهم جرخي ةيجيوطو

 . ةيلهالا ن نسلالا ةسردمو عفانملا عاونأ رئاس نم عئانصلاو. نونفلا ىلع عفنلاب

 ا ريكت امنع وألا“ تتكلا ةججرب ةدافتساو تاغللا ةفرعمل ةيدنجالاو

 ددجو ةمبملا فراعملاو ةجا دئاوقلا امم رصم رايد تزرحاو تامواعملا

 : ىتتجاو ةديدج ةروص ىلع ةيزيهجتلاو نايدتبمال ةديدع تناكمو سرادم

 عقر كني هسد ل عشا تار

 ,رصللا ةللأ تراص ىت> ةديفملا مفانلا كة رخاتلا هللا دشرأ دعف

 .دصأر | ءاحتالا دئاوف ةفرعم نم تنكمو دصاقملاو يدابملا تداعتف ةديشر

 | تاياسا ةدع اسنارفىلاىل-رألب هدالب يف مياعتلا ةرئاد عيسوش فتكي و

 "لفكتف هدارع قتل اهمنداعم نرم نونفلا جارخت -او مئانصلاو مولعلا ميلعتل

 ظ كلذ عمو ام طاومن راكع طاذتسابو امداعم نم مفان 1 ا

 أ ةبرغلا تكلا ةمجرت 7 نو مزون ويش ] نأ دقف

 | لخدو ةعونتلا مولملا هاري كايف مججريو هبيج هدصقم لح ءافوا تناكف

 ا ءاشنا نع 3 دقو ةعفنملا دالبلا لع مهم تداعو ةيرريملا تامادخلا ىف الاجر

 | اةدع امنع جت م ةياهالا ةحصلا مومع ريدن هيعص ةروش« بطلا ةسردم

 ا دمت ةدالولا ةسردمو ميلاقالا عيجىف تيترت ثيح ميمع اهمفن تايلاتبسا

 ”بتتراو راطخالا نمسوفنلا تقويردجلا يقلت ةملص/ نا جير ال مظعأ
00 
 ا

0 

 ع

1 
0 
7 
3 
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 لينلا بنمو ريكتأج نيب ةفاسملانوكتف ةروك ذا ريكلاج ةريزج قوف ةلحرم

 نع ثحبال هفرط لزم وذاكى ءذلا ناكمتنج ةيلاسرا نع مب ةاشكتسا ماك ظ

 0 مراكسللا 1 ظ

 نيدقارلا م ديرشت هه لَو م انع ا

 نينسلا ىدأ هل تطخ ام لثم 2 اورطسام لب نووارلا ىورام

 ( هريغ) ظ 1

 هآدعا كالخ الا ذا" هع ال4 درت ضرإلا 00 تحبصأ

 هأيقع راغعا مهل سرع ءلد نع لغش ثم مالسالا 1 وازيشم

 ليف ام” ةداعلا كح نع ةحراملا تاتا لدتا ةدحاصم لع قفا دو

 ننايتم ىلإ رصم رقت ل ١ كيل” ضئاف للا شل |
 مدقتلا تاندسو ةيلاملارب ىلا دصاقمو ندغلا لثاسو ىرتشا 53

 لذبلاىلع ريصيءانسملا بط نمو هليط رفظب مما 0 نمو

 لذ اخأ اليوط ارهد شعب اريشي “ . العلا بلط ىف سفنلا لذ مل نمو

 نمو ىرخا ىلا ةروص نه ىلاهالا ةرود تلقت ىتلا ىلوطلا ديلا هللف

 ةمالا نم ةيادمصلا تاقيفوتلاب لع دم مزع دجوا دقف ىلويه ىلا ىلوه ٍ

 ةرادإ بابرأو ةيءاس ةجرتو ةيلاع ةسدنه بابرأو ءارلأ ءابطأ ةيرصملا []'

 سرادملل اذه ناكو تاراجو مئانص بابرأو ةيركسع ظايضو ةيكلم

 تارا لجأو متاتنلا لضفأ نم بناكملاو

 تناكف ةناخسردلاو ينيعلا رصقيتسردم مالا لوأ نماشنأ دقف 11

 « لطم »

مإللا ادهو ابرق اًجسرفنيس#و ةئام م
 7 ا 5 يحابس ] لهس قافكت

 ف ا

 لينلا 0

 « لطم »
 سرادملاءاشنأ

 ةبر هملا
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 لفم'او كتفلا ىفاهنم بولادلا ضرذلاكتاباوإلا للعم واذ 0 عافتالا

 بوغ راك ةثالثا اهرطانقو ةروك دلاةثالثلاتاحاي لا ثعو ةلوهنلا ةبانب

 ةحارلابت-ىبلا 55 أت رف رفوتو ةرو) ذا تاير.دحال هلا 3 1

 ” سا كل لاهألا تشتك او تداولاو يقاوسلاعيمجج 2

 صن اليتلا ليلا هايم رس ال املا ثيح فيراصملا ةلق عم تاعارزلا نم

 قب ريل رطانقلاتماذا اهنأ كش الف موزللا نع دئازلا ردقلا الا الا ىفاهنم

 كا مآ لا يف ةموكملا ا ا ل 7

 قانا ةعشأ « اردت رمال را لاى رثآ

 4_-م.سح 4 هدف فر 7 رو 0- د راصو

 ظ رع ثحلبلا هللاهمحر اضن ًاونتعادقو ل :أبصمج العب ن /اكمتنج أنعا ددقو

 ظ ةلتكساو مجعلا كولمو 0 همي دا دام ءامدقريهاشع ءادتقا ةعمم نافكللا

 أحتفلادمب اهكواموامنيطالس ءالبنو رصم ءافلخ ءالمعومورلا ةرصايقوةسلاطبلاو
 أ؟00 ةنسيف تناكو ةيااوتم تايلاسراثالث تاونس برأ تورط ىف. لدبرأف

 عفا يهو سدنبم كي وردونادوبق كب - ةساير تح ةيناثلا ةيلاسرالا

 اوحبلاب كانه ىمسملا لدلا ف ءوط رمل ا نمةيناسرالاهذه تراسف تايلاسرالا

 اهلا كلت ىلاهأ نم رلمياممةمزاللا تامدلتح الادعأ لع روك ذلا نادوملل

 0 ال: ىلع ءاوتسالا ةرئاد برق لبدنلا عبنم نا كلذ نم نابتساف
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 نمةج -راخعو رف نع ة رابع ى رهرىتلا ةثالثلا عرتلاهذمللمعي نأو : ةريحبلاةبر د ا

 تاباوال لس ناوضرالاة از ميسح نرد مفاد طايمد 0

 ءاضتقالا سح ىلع يفت لفت ظ
 رطانقلاحتفن ليدلاناضيف تقوىفهنا اهللع بترتهجولا اذهىلع تمتاذاف

 0 7-0 تيب طانقو ةيريخ ا

 30 ]تيم كعداَق 0 قراستلاملا فو انكم

 ةثالثلا تاحايرلا ف ةرورضلاب بصنتف رانا ةدعردمتب ةروكذملا رطانقلاامأ ||[

 ةبالثلا تاحابرلا رطانق باو. لفمت تق وسأل هدهىف ام ءاسملا ةدمتسملا ْ ْ

 ردقلاالا اهنمكرتي الواهمامأ يتلا يضارالا ىلعارهايم ضيف ثيحءاملا ةدمتسملا

 رخآ ىلا ضوح نم ناضيملاو يضارالا ىلع عزوتيل دئازا |
 نفسلا ىف رفسلا نكمي تاحايرلا ينو ةيريملا رطانتلا ىف لمتلا اذ و 1

 تاحايرلاو فيصرلاو ب ريما رطانتلاف قيراحتلا تقو لينلا يف ةهجلا هذه فا ظ

 دقو ركذلا ةفلاسلا ةتسلا تايريدملا ىف يرلا ةحاصم مث هب ىذلا دصقلا ىه ا

 تاحايرلا لمع مب لو فيصرلاو رطانقلا ناكمتنج موحر مي يف امممت ظ

 ءزجو ةيفوذلا حاير نمورعر ةيرباتا حا اال |

 ةيفوذملا ابر ءزجو وةيلكسلاب ن الا فلن ةيويلقلا حارر ءزِخ ةويسبلا ل رن ُ

 هلامتسا لا تح وج ةف ونا ىرةحلصم نافهنمد ودق ريغ ال يتسن آلا |

 نكل ايقايز .الاىلال زي رف هع حايرءزجامأو ةَمَدقلاَ عرتاىا هيلا هلصوخب ا

 الا نالا لابس رطانملاةعفنمام ىتلاةبريخ لا رطانقلا تاب اون لب ة ةرك 3 ود 1

 نوكيالفةلوبسلابحتفلاو لذقلا كح كيلا راص ىذلا ضعبلاوابميجج ال اهضفنال
5 ١ 
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 ط اهديعاومىفعرتلاريبطترذعت ببسب لك الا هدح اهفيرلا ذخإ 1
 ةحلصم لكتالو ةيرحبلا ,ياقالا ىفارفاو اعاسنا ةيعارزلا ,ئاودلا عاسنا غم
 امهدحا نذل ناقاش نم نيقرتفملا لبنلا يعرف لع ةي ريما رطانقلا داحاب الا ىزلا

 نيعرفلانبده ناكلذوديشر عرفوهو يبرغياثلاو طايمد عرف وهو قرش اما ىلا

 اتايردمةدغىورت امممموةتلدلا اضيا ةانملا ةريزج اوهو ثلثم امهنمز وكب .ةمحارطاقلا|

 هذهعافانا.الاةيرثلاو ةيفونلاو ةيلبقدلاو ةيقرشلاو ةيويلقلاةيربدمىهو 20

 قيراحتلا م 8 قاماو 0 نأ 3 ف نءهز 4 . ةمأث 0 ال امهمتايرددملا

 امايصتاف ةعقتم يندأ ةعارزإ زلا ىلع اممم دوعل 0 الار حبلا ف 5ص 1 هناف

 ا. امه رطتق ةموحرما بوصتساف ةعارزلا ىعةراسخ 0 0 رحبلا ف

 رحبلا لع ةيناثلاو قرشلارحبلا ىلعاهادحا نيترطنق ىشانملارب ىل | ناقلش امأ

 نم ىنعير 1 اركقسل ]نأ مقل نوكت نأوق ريك نوب قرم

 5 م

 نءهؤادت ان وكي فيصر ةريزألاس ار لع ف ناو 2 1 2١ ناهاشرب

 اذهةدعاف وديشرع رف نم قرشلاطشلاىلاهؤارتاو طايمد عرف نم يبرغلاطشلا

 نوك«ي ناوةيبرذلاو ةيفونملا قرنق ا طق نا نمهايملاعنمفيصرلا 2

 هذه نويعل لي ناوناضيفلا دنعءلملا هيلا عفر بال ث يح ادجايلاع فيصرلا اذه 0

 ]اًاسراو هايلا سيل ءاضتقالابسح حتفتو لففت ةكعتاباوب ةيريمارطانقلا تانيا
 )| قوف نما,ماهوفن وكت تاحارر عر ثالث ةب ريم ارطانقلاةدعاسملاضي.| لمع ناو

 :لا ةيابقدلآوةيقرشلاو ةيويلقلا يرلادعم ز وك عرتلا هذهىدحاةبريخلا رطانتتلا كات

 5 انك ةيناثلاةعرت"و ناقاش لبقيقرشلاطشلا نم امتهوفوةحارلاب '

 | لاو ةيفونلاىراةدعمز وككو يصر لا فصقتم نم ىنعي ةريزرجلا سأر طسو

 ا لق دعم وككو يشانلا رببةب ريل ا رطانقلا قوف نما اهوف ن وكن ةثلاثلا ةعرتلاو
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 طويسايبريدم عرازم رثك أامتاو ير نود ءزج هئم اف قيقا

 ع وير , .ةهملا كلئىف فصولا اذه نأ ىهاظلاويرال ةلالا هذه يف ةنماض اجرجو ٠
 00 نامزلا مدق ن نم لصاح

 : ل م ديغرلل تروصامل ارك ايلا تأ نيخرؤلا ضب ركذدتف
 ءاوتلا ىف نادف فلا نيئالئ احلم نءنالطوبسا ةرآ لا 1

 عرز ءيث امم قرشي ال اهميجج ىف رشتنال ءاملا ليلق اف عقو ول ضرالا

 هجو ىلع نوكي الف تالثلا غا اونا مطرقلاو حقا و ناتكلا اهم.

 عاونا ,ئاسو ثاثلاوقيبدلاوقيمرالا جيسانم اهبزو هنم يعأ طاب شرا

 لج رفسلاو سملا اهو ىلهاج الو يجالسا كلل هنم واخ ال يذلا سوبفلا .

 رئاس يلا لمح ىذلا توومللاو تاير رك قد ك0 ديزي .يذلا

 فراطلاو فافشا'فودلا زارطلا ةيطويسالا لمن م ممخأ ةنسدمبو قافآلا ||

 عاج لاو داللا ىدقالا هن لم<و يكولماو ضيبالا ملاوزرالاو

 نسح ىلع لدب اذبهذ هلثم زرطلاو اراد نيرشع هنم بونلا غل قافآلا :ه

 ناَع هيف نوخَرولا هاكح ام رظ اذ ىهتنا تاهجلا كلت ةءانصلاو ةعارزلا .

 لباقن آلا ىلا امهرطق نأ عقاولا نا عم مدا ىءارتب هناف ميخاو ظل 1

 نامزلا نم سيرف فو ناك م مالا دوعح هلعلو كلذ |

 ىلع ليدلل هءذاح ىمظع ةعرب هلمعب نا يلع ناكمتنج _ميمصت ناك دقو ْ

 هناالا همارم متي لف ةلساسلا لبجدنع نم مههوف نا ةماقتسا ||

 يتح ةبللا كلب لاحلا نم اريثك تحلصا ةنيلبلا قوف عرب ضعب لمع راصأ
 صقنلا ىف ليثلا ذخا مايا ىف ابضعب نم يور تابجلا كانت ناضيح تراص

 هن رحبلاملاقأالا يف يرلا ةحاصم يف ةياعلا هتمه هيلا راشملا موحرملا فرص عمو ظ



5 2-6 1 

 | لولب دتملا ملظحنالا رسجلا لمع هلامعأ ةلج نم نا لوقنف امنءاضمب ركذ
 ارح ىلا هؤاهتاو ديصصلا فِ ةللسلا لبج نم هؤدبم نيلحاسلا ىلع لبنلا

 . هايم ءاق ظفح ؟ مظع دس رسما اذبذ يرحبلا هجولاب طبحم وهو ةيردنكسا

 0 قنا 0-0-0 اذا ها 1 هشرفقلينلا

 0 1 ةدئاف لصحو كك ضرالا ىلع ةليوط

 " باعتا نودد ةد>او ةنس فرظ يف هايمال ظفاحلا مظعالا رسجلا اذه لم

 . ريغ هلك اذهو هنم اهرإ صخ ام رد هلمع يف تناعأ دإب لكذا ىلاعألل

 يسال ةيلبقلاو ةيرحبلا مياقالا تلا سوما ين ازال
 358 فانصالا ةعارز اهف ترثاكتو ادج تبصخا اهناف ةيرحبلا تاهملاب
 البلا ةدانز تاكلما يرلا ةنماض تراص ذا ناطقالا ةعارز 0

 / نيع هنع لفت ذا ىوحدقلا ةجردلا هده ىلا لصي 3 ديعصلا فالخ

 . عم دابتجالا كلذ لثع ديعصلا حالصا ف دمج لن من أو نيع ةفرط م

 _ ديعصلا 5 مهمه تناك ةعدقلا نامزالا يف رصم كوام بلغأ أ

 . ةيرحبلا ميلاقالا لبق ندقلا ةقباس تناك ةيلبقلا مياقالا نا ليق ىتح هن.دمتو

 ؟ ةعارز حاصيي ال ديعصلا نأ ءانتعالا لكسب هئانتعا ىخارب ببس لعلو لبق

 هيف حج ديعصلا ناك ناو نطقلا ةءارز امس ال يرحبلا هجولاك فانصالا

 " ىف هتعارز نا ىتح ةلق ىلع نطقلاو ل ا[ كلذ رغو نوقالاو ناتكلا ةعارد

 ”ماعالا لكك ةموكملا ةعزمل جاتحت امباو ةحجان رصمل ةمباتلا ةبونلا دالب
 ا ةزازعلا ةيلوتملا ةيرذلا ةموكح ةيانعل ةيقبم ةيلينلا اصلا ىف

 ”ةطسوتم لبتلا ةدابز اهف ىنلا نينسلا نزلا دمصلا لاوحأ نمو
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 ءانعضلا ءالؤه يرتشي ىت» لاّمف ناضمر رهش ىف ناكو ليللا لوخد ىلا ا
 مويلا ىلا ةبلاغ ةئس تراصف رصنلا دعب موفرصا ممدال وأو محلايعل اراطفإ
 تناكو عماجلا اذه اهيف ىببىتلا ةعقبلانم مظعأ ةعقب رصحب نكي مل لبق رصمب ظ
 عماجا اذه راوجي اضي |ىنبو هيف ءاعدلا هن اجاب رومشم وهو ركشل ليج دا و ١

 - رصع ناتسرام لوأ هنا ىهاظلاو رانبد فلا نيتس هيلع فرصو اناتسرام

 نابيبط ةعمج مون لكهبايىلع سلجم ناكو ةودالاو بارشلا ةنءزخ هب لعجو |:

 حابصأ دقو ةرادلا جرا فاقوالا هيلع 0 ءافعضلا ةرظانم مسرب 1

 نم هرييدبو هلدع نسح ناف رانند فلا هيلع فرصو رصم سايّقم اضل '؛

 لدملا ىلع راملا رادف دالبلل مريمدتوةريخالارصعالا يفناميكلا كيلا لظ
 رذحلاةلاغ اههف لظلانم رذحاو زكذمم تيلوأ نإ لدملاب كيت 1 ليق م ءايشالا زيت اهدضبو

 رضحالو ودب يف روملاعم قبب الو يءذلا رفكلا عم قبب كللاف

 ىلع اهتايح رصانع مون لك د ّقفت رصم تراص مهماكحأ ةدم ىف كلذلف 1

 ةموكح ةدحو يف ابمظن ىلا ةجاتحم رصم تناكسذ ماظت الا لالخ جيردتلا '

 الولو ةيلملا ةيدمحلا تاذلا يهو روصعلا ةردانب اهمارم تكرداف ةبزك رم

 هللا مدعسأ دف ةياكلاب امموسر تسردل اشاب ىلع دمع موحرلاب تقزر نا ||

 ٠ 1ر٠ ةرورضلا هتضنقا ام ددجو ممرتلاب ةَمدَقلا عرتلا حالصاب مها هناف

 مدعتأاو نيسحالاب ةعارزلا لع داع أم رطاذهلاو رويل عرتلا 1

 ائمدسلاالو ةيمومعلا أمعف:ملعو ةيدومحلا ةعرت 0 مالكلا انفاسا دقو

 امتاو ةيلدعلا هتم وكح مايا يف تراص يتلا ةعاملا تايلمعلا عيبج درس انه ٍ



١ 
 ظ

ْ 
ِ 

١ 
ّْ 

 | ةلا تغلب ىذلا هعماح ءانب أدت 3 ت1 اسرق ناكو هدن>+إ

1 

 نوركت< ءاملا طوطش نورواجلا امل نوءراّرملاو ىدارالا باحصا ناكف

 ىضا 00 علا ا يراوف أم هايملا نء نوكتخكو ىنسلاو يراا

 ناكف ناضرلا ذنع هايملا ىف مهتكراشم ىف قح احل اموك عمك لذ نم ةدييعبلا
 كلذ لع#رااغرو ىرخال ةبر ة ةوادع نم هيلع ديزم ال ام اذه نم 6

 تايلمعلا ترقرقت مهكحمانأ ىفةيرالا ثداوحلا هذراف ءامدلا كنفسو لاتقلا

 نيطالسلاو ءافللا نم مدعب نمو نيينامورلاو ةنعارفلا نعةثوروملا ةيسدنحلا

 ىلوت امل هناف نولوط نب .دمحا ماياك ةموظنم مومايأ ىف رصم ةلود تناكن مم

 اهجارخ طحناواهرمأيثالتدقوريدملا دما نم مست رصم ىلع دما ريمالا

 ابعرب دسوأماحاخ رفح و اهرطانق ءانو اهروسج ةرامع ىف نولوط نا مهأذ

 دوجو عم رصم جارخ لصوو هماأ ىف ةيرصملا رايدلا لاوحأ تماقتساف
 اند نييالم ةمبزأ ىنمي راند فلأ ةئاملثو رايد فلأف الآ ةعبرأ ءاخرلا

 ًأاعاجش اكلم ناكو سوكلملا نم لص ان رع دهرا 2 نيراع كيلو

 ظ ا اوتسي رصم ةكلمعالقتسمىئازلعاو لاومالا ريثك ءاخسو شوبج بحاض
 ظ 0 هقفرأ لويصوملا رك دعا ةرماع همايأ ىف رصم تناكو اهجار

 اومالا ليصخ ناك امومهلع هروجو هملظ مدعو مموقو مدر 00

 اامراضنوامرهز يفىمملا ضوراكتناكفامرامع ببسإالا امتمادجةريثكلا

 ًتللج ة ةنندم تناكو مئاط اطقلا اهاممو طاطسفلا ةنءدم قرش ةنءدم ىنب دمف

 .اةييلصلا ىلا حراجلا موك نم املوأ ليم ىف اليم تناكو ةرهاقلا لبق تين

 + نكسا اهئانب نم غرف ايلف مطقملا لبج ىلا عابسلا رطانق نم اهضرعو

 ذورخاتو عماجلا ف لوني عانصلا لولوط نب ع ىأرو أمسح اغام هلع



 ا
 ىف سيلو ةميئنلا ٌةردلا هذه حالصا دهعتي ىذلا وه ةنركتملا ذوذق ةيعزا
 بحاص الا ةحالفلاو ةعارزلا ىلع يتقملا ذوفتلا اممحاصل كلم ايندلا كلام |

 هل نوكي ةعارزلا ةراداىلع هذوفن راكقو ةحالف احلامها ىف دحي ال هءاف
 ةموكحلإ سيلف رطل , امر ىتللا داللأ دن تمم امو لاهالا ىلعذوفنلاا

 طا ريبك ابلهأ بولق ىلع الو اه ظ

 ةرادالا نس> نم4يف كد الإ ناك اريد ا اعاد رصم ىر ناكالو

1 ١ 

 أ

 ظ
. 
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 تناك ناذ رطانتلاو رو.جلا ءانبو عرق ربطت يف طبرلاو طبضلاو يامل ا
 اهماف ةولا ةفيعض وأ لددلا ةليلق وأ رييدتلا ةئيس عم ىلع ةيتل موكل

 ردق ىلع ةيصوصخلا.كالمالا ضمب وأ ضعي نو د ياقالا ضعب ريبدتىلعرصتق ئ
 تارحجاشأا نماملخاد ىف ملال واخ الف ةيمومعلا ةحامملاب فح# 200

 عرتلافةعر تاعار أ ةصوصخ ةميظءةءر ير حتئاذاوىلاهالا نيب

 صقانتتفةلياق نك امأىفالان وكي اليرلا ا كلذ لعبترن فاتالةضرعا | ابتمجو |

 مدع ىلعبترتي امنا للخلا اذهو ةيعاسنالا اهلوصأنعةيعارزلا يضارالا ةب

 0 | ةوقلا نعتدرحال ةيلالتخالاكيلاملاةموكح ناد : ١-2

 ,ربصملا ةيمودعلا ىرلا ةزوض نع هوو رصلا نضر ا ةدحوو |

 رد مهني عزوتت قجانس ةدع نم ةفلؤم كيلإملا ةم ركع تنام

 الصفنم قجنس لك ن اكو ىحاونلاو ىرَقلا هفاشكسل عطصي قجنس لكو رصم
 هلوسي ام الا عطب الو هسفن ىوهالا عبتي ال هتسايسو هتراد هريغ نع 1

 هيلع للاغلافقافتالاو ةفدصلل امقتسم ناكناو سررختلا لئاسو نم هلمع هلا |

 روسجو عرب ةيررق لكو مدق ا ءابأ يف ناكتف طاشنلا مدعو لساكتلا .
 ةيمومم طباور مهلا نكي لو اهملاهأ الا اهنم يتسلا نم 5 ها

3 

 هايس وال ٠

 « بلطم »

 اه: يف ىرأا ةلاح
 كايلاملاةموكح



 «© لطم »

 ىلع بترتي ام
 ةحلصم ماظن |

 يزا

 أ عيبجج ىلعو رصم ىلع يصواكى لامتو كرابت ىلوملا نم ىه يتلا ةيمومعلا ةك الا

 ْ قرأ

 ” راج راةمع راق وأ نابجج وأ لمبم ناسا دن ىف ناك اذا ام فالخن املظع
 | دي ار كب هع ءوس هفلت هناف بقاوملا كردد ال

 اميراعف مقالبالا تسي ير !!نودب امال لولا طحشلا باذعرصم 0

 : نانالاءل مدلك اهملا ةبسنلاب لينلاف ةيلينلا اههأيم ىف فرصتلان-> ردم

 ١ مهضعب لاق كءامدلا نم هيف ام ردت ندبلا ةومف

 ) محيحس مج لكل ماوق ءامدلا نا

 1 حورو مسج ماوق اهف لينلا ةرمحو
 دقف هيهأيم رييدنو لينلا ىف داصتقالا ةيلعم ىه يومعلا ىرلا ةحاصف

 .ىتحريدقتلاوريدتلا ةنسح روسجو رطانق تاذ ةنعارفلا م ا

 ا تي هل راسل نزاع رع ناكل ا

 ا نوع نع ء يكح امذ ىلاعت هلوق ىنمم كلذو اًؤاش ثيح هنولسربو
 00 الفأ تحن نم رج رابمالا هدهو رصم كإم

 رصم كلم نم مظعأ
 دز ال رع را نلف ةعساو لوصأب تايلدعلا تيظنتا اذان

 امأو ةيكسلملا امتوقو امتكوشمظعتو اهمدمهتو امنورل لئاسو رثكتو دتكو
 مس رتلاو حالصالا و ريبطتلاو م دع نرسل عرتلا ةليلق تي اذا

 0ع فعضروو ابلهأ ىلع ة ةنكسلاو رقثفلا روظيو اهردق طح هلاف

 قارا ةوقو ةئاملا تبهادملل ةقوتسم ةعائود الد مة ةروص

 ةفيظو ضحم نمالو ءارقالا نقلا هيلو م نوكي ًالاذه لو

 ةوقةفيطو هذه لب دارفنالاو ًأءامجالاب ناكءاوس داليلاو ردانبلاو ىرقلا

1 



 ا

 ثلاثا لل

 لؤوصحلا ىلا اهن لوصولاو ةهرسملا ةيمومعلا مفانلا لوصا نم يلع دم موحرملا هريد ايف ]]١

 ريثكلا لمعلا نم دعاريمغ مج كولملا نم ه ةجنأ ولام ر يسب نمز. ىف ةميمعلا ثامدقتلا لع

 قيقا“ نسحو

 1 ةداعلا ف ء : امهسو ىضارالا ير يلع ملكتلا ضرغلا 3

 ةكلللا ضل انرظن وافالاو ةيحلالا ةكمللا نوت ىماضرا هس ىلا
 فيغرلا نا ندلا مولع ءايحا ىف نامت هّللاة حر ىلازنلا لاق ام انلقل ةيملالا |

 مرحلواعناص نوت 20100 4 .5 لمعي تح 1 الادب ناب م ند

 رجز ينل 0 ام ةمحرلا ازخ نم ءال ليكي ىذلاوهو مالسلا هياع ليئاكيم 1
 ىهتنا زابمخلاكلذرخاو ضرالا باودوكالفالاورمقلاو سمشلاو باحسلا ]

 وهو رادملا هيلع يذلا وه لمعلاف شاعملا عورف نمعرف لك كلذ ىلع ساقيو

 لولا بابلانم ىنأثلا لصملا ىفقرساك ةيلهالا :املازاراىف ةلوالا ةوولا ش

 لصفلا كلذ ركذام دوم رض نصرا نضل ةللا تنالسملا د ١
 طابو روسملاو عرتلا لع نءةرابع يهىنلا يرلا ةحاصم نأ مولعمل نمو

 ىنغ يف مظع لخدم امل ةيلينل ةحاملا هذهنال ةءوكملا حلاصم مأ نم 1

 هن رصملا 0 دارا يل امظع ادم اتينا «مم دايت لاامالا |[

 مهمدعل لاق مميلقالاو داليلا نا ا وه لينلا نال ٍْإ

 يرصدللا «هزإل اورظن ا اوموق ا رمجأ هرصأ 4 لو

 د



 2ك

 ءاماب ابمومعل زجاحلاو

 ' هئامةينازيمطاطخت او لينلا شرف عبسوت هنعببسمللا فورقلا فات ىناثلا

 أ امماملسو ةيعارزلا ضرالا لعاهدادتماو املارحإلا هايم روج ثلاثلا

 . تاحالصالا نء امقيلإ 8 . اتقوا مطاع مىغيأ هديفةمسأو رداع“ عيردللا لع

 ' .ةدعردق تاجلاعملا هذهب بنت ولو !ملاذاملا ليصوتو اه ديمستو اخ

 000 0 0 بيش اهدنا اف نأ الإ 2 000

 و
 كلادخاو 5 ف 9 د هل زأو ةرضضأا 0 كلل تدع 5 00

 1! يللا نا ىنديبةه ال دودسإ للا رصحب نا وه فيراملا ىف داصتقالا عم

 ءزملاف فورقل هلا فالتا دعم نكم الدودحم روصخح شر مييتملاو همدنم اب هل

 ةقن رمت "ريمي نأذيقلا نم هزدوداس ||لع وفطت ىذلا ف ةسسازيم نم دب الا

 ىعطلا لد يف دسااىل© ىلق ايراح ناك مي ناضيإلاو يضارالا ىلع ميزوتلاب

 . ةداعلاك

 : ض رملا ءأم نانرج ةعرس قدير بو ارود< لينلا شر لمحت ةيلمعلا هدبف

 95 ةأيهدشتح محارب 2 01/1 نال ة..ظءةدعاف ةوآلا هده 00 دادحترو ةيصم كَنَع

 71ن. هيام اهراثشاو اهدادت.ا دربو اهدصيف املع بلغيو هل ةمطالملا رحبلا

 ” ىتلا ابوروا ربحا ض.. ىف كلذ لف ام افينع ادرط اهدراديو ةوقلاو ةعرسلا
 3 لهم ىلع 0 هيلا رونا لمجىلعمو>رملل ثعابلاوه ىنمملا اذهو ةباثاا هلع

 | لسان 2 ذباك ةيرصلا ةيمو.علاهفانملا مظعا ن م ةب ريكا رطانقلا



1) 

 ةدوجو هايملالازت الن كلو ادج اضفخنم هوام زاك ءانشأا لصف لخ د اذأ
 فيرا الصفىغختنا اذاوةعارزلا لصف لخد» ةلاحلا هذه ف ةريبكلا عرتلا ف

 ةحارلاب امم قس 10 عر ةدع 0 اهّواَم فبضنو عرتلا عج تاك ]

 رايدلا لاحم رثك ١ يف سورئلاو عورزلا قست لصفلا !ذهقفتال الابوا

 ةقاش ةفيعضهجولا اذه ىلع سلا ةّقرط نا الا يتاوسلاو تداوتلاب ةمرصللا

 هس ل عرازملا نم ليلف الأ ايم عفش ال هلك كلد عمو فيراصملا 0

 رهنلا نم ةِبرهلا
 تاللوض# ثالث ةيرصلارابدلا عرا رم نملص مكادلا فدل ةطساوبف

 كلت قسل اللف 5-5 اور ريغ قام رصم يضرا بلع نكن ايسر فول وا.

 ةدحاو ةرم الا عرزب الف ةداعلا بسح ىأرلا تقو ءاملا مع. لب ةفيرطلاأ

 اذا هلا ىسدنملا نواقلاب ظحول دقف ةنسلا ىف دحاو الوصخم الا يدؤت قا

 ! قسلا قيفوتو ةنسلا لوصف ىلع ةسرم قاسم 5 ليلا ممعت راص

 مدع د داجا اذه ىلع بترتي هياف ةعا رزلا فانصا د شال امو رطقلا جازم

 هنسلا .ىف.عرازملل بدا رصخ

 هيعدتسا امو اهددعتو تالودهملا رثكت بابسا يلا ةعارزلا لهأ لمان اذاف

 ةيعيبطلا يوغلا ىواست ىوقلاهذهزاف هريدملا لامعالاو ةداتمملاريىوقلا نم

 ءىبش لك لبق ىنبط هلا اشاب ىلع دم ناكمتنج ظ>ال دّمف تالوصدم ا ةينأ ىف

 ىلع ةعازلا ىضارا صرنا تاقوالا رثثكا يف ةبجوللا ةيمييطلا بابسالا لاطبا
 اممزهو املع راصتنالاب 2 ىغلاو ةوركلا ف همأرم كردال هنأو جيردتلا

 ةيبركلا هعناقو ف ا ام دالدلل ودع ىتلحلا يعذأ

 تالحم ةدع ير عنام لينلا يداو عافترا بابسالا هذه نم لوالا

 لطم

 خإ 4 5-06

 هجم تال وسخ ا

 رئاورضرالا |

 باطم ١

 :اوملا ةلازا
 ةبجوملاةيميمطلا
 خارا لياقتل

 ةعارزلا
 ئ



 درك

 ظ ىوعدلا هذه ةصىلع ا

 ! تاريينت هنم لمع ةسلك ليان قدحلا . ارق لاعب لك .لعو ْ

 .اكرادتلا+ ذأ غب تارضع ثالث امماع بتر اا ا ْ

 | يداو ضرا 5 0 دك ةنطلا تانرألا 02 نا يالا 0
 /' املا 0 يتلا ةيعارزلا يضارالا تايك قيضنف يرلا هلصي ال رده لبا يا
 ١ ةدانايعللل ام ظنحتلا ب

 قدم 0 رو ا مدح كا نا ةياغلا

 ٠ي سس

 طخ ” تل 3 وبما 0 كالذ ردهو 0 0 ا فعن

 ةدايزلا ة ةدم ءاسأاب امباس قرات تاكا دوك ا ا اده نع دل و:.ؤ هحطس : بطم»

 تراص اذهف ءاملا املا دعصيال ثيحن ةفاسع ىلذلا نع نالا ةديعب تراص 0

 ىلو الا .ةلاحال ةمزالم هلاللا هذهو ةدايزلا نامز ىف ولو ةساب

1 
 ا 6

211 0 3 
 ٍِع

0 
 إس مع اه )َ 1 ع[ *أ٠ 0

00 

 | | ةمدما هراء حلا طررب ودع رعبا ثيح نمل دل ناكتللا

 ا ل ا :ارالا لعاضيأ املا رحبلاروجيوةدمدنع رحبلا

 ناي وريلاماو :ةزرخأل !اةنالثا للملا ذه ةإمسدسب مف ىنأيسوارفاتي يرلاقاطن

 - نوكيسشبو هدومرب يرهش ف هبا ةعارزلا ىضارالل مما رحبلا ةرضم

 . طايمدقوف خسارف ةلالث وحلا رحبلا دعصيف اضفحنم هايملا لبق لبنلا ءام.

 َّ _ ةءارزلا ةضفخنملا ةحلاملا هآيملا نم تاورلك بوسر هنم بسريف ديشرو 0

 ا تاريحبلا ع نم اهريغو ةلزتملا ةريح كلذ نف ةملاملا كربلا كلذ نم نوكتيف 0

 ْش (فانرا لصحو فيصلا يفةدايزلا ىفلبتلا ذخاي مث تلاز ,و عرازمتناك ىتلا ا

 غبسأ نو ودنا ع مايا ةدم هندايز ىلع ا رمتسم ىلبنلا بيف ف ءرملا ا

 اى

 هج هع معس» تت تسد هالللطونسا دن 0550 0 ا



 نر

 ده ىلا للملا يرم دحاو قيرطألا رص يلو ارطش الود لمحت نإ ١
 قيرط ف اع دم مودرملا ةموكح لئاوأ ف.ن اك الفا تايصخ تلاتللا ظ

 ةيدنحالا دالبلاىلا رفاسإا نم. تال رع !ىلقنل ةلصوملا اهريغ نوديه ديشر

 ند ةعرت حتفي نأ ةرحم ا نم 0 نيالثو ميرا س11

 ةيفاب ىفرشالا جيلللاب ىمست ةعرت نامزلا دق ىف ناكو ةن ردتكسالاو ليل

 ناك ةدايزلا تقو ةيردنكسا ميرهص ىلا ليلا هايم لصوت تناكو رثالا
 همر ص دم ناكمتتج نتزرانالا اهفنتيلاو اهعيسوتا نكي

 اهيرثك لع اهلشنا عرتلا مظعأ نم تناكفإ يديمعا .اهاوم ةديدج

 ةعفانو ةدندع تاهج ف ةهقرفنم | الان احلللاو عرتلا 5 ارياكميخ د دعف ٠

 فتوسدنبلا 0 ُثي< ةيموم ةدحاو ىر ةروص لمعي و اهعق وم يف

 ةثبل منشأ ةمرزللا ناودخاو 2 عوم نم ةفلؤم ةيرصم ةيازيم مسرأ

 دع اعاو هتالو ءاسا ىفو هرمآ يدايم ىف ةلبوط ةدم كلذ نم ممأ وهام

 4 تايبملاوتابسالا ف رعوتالسلا ىف الار تي |

 ابئئاسو ترفوتو اهناوأ ءاج دق تاكو ةمفانلا تايلدمال غرفتو براجتلا
 دجوملا وهو اهبلاقو رصم للقنوكت هنم ةقرقملايف ليتلاذأ كلذو امامْفو

 راطمالا نع ىئان لينلاف (مع راطقلا ىنمتسي ال ذا طال ةءرورضلا ةيوطرال

 وه يذلا ىمطلل بذاجلا وه كلذ ىلع ةدابزو ىرخالا دالبلا ىف ةبطرملا

 نأ بريسئابطلا ضع ررظتسا ىتح كربااو مانا لسؤال

 'نو.دقالا ءرك دام :لوقلا امه دب يوب ماسلا نذ نكرم ا ا عينج

 لينا ناضيف نم بسارلا ىنيطلا ىملغلا ك ارث نم دلوتميرحبلاهجولا نأن م

 ةءوق ةمالع ةرئاد فصن ةئبه يلع يذلا رحبلا لحاس لكش نأو يونا.
 ١ : : ا

 0 ل

 © لطم »

 ةعرتءاجل-
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 لثلا

 ص 0 3

 "ع رصمة ةورثل
 ناوألا
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 ناك كلس دقب قيرشللاو قرغأا ن١ ٠ سارتعالاو ىرلا ةحاصم نيس

 اناضا يما ا يدك ار نتا ندا انلح لق

 ] | ل تارسا ريك عري نأرد كل رم تير دق لوألا اهدارا

 3 لابو اماذ دح يف !هريغ ن.« مث ىه يبا هي رلا لامعأ ترآ 00

 كوابل أ تقولا كلذ يف ناك اهريغ نال ةكلما دارناربتكت و ىلاهالل 0

 ع ُ نال ل ميهصتل ممبلا جايت-الاو مريثكور ا داحلا * د 1

 '| ةيمومعلا فانلا عب موحرأا اشابلاىلا ةيسخلاب تناكف نطولا ةباحو نإ 6

 6-00 كرس ا ءرك ميمصت ام ىت دا ةركسدلل ةعباتو ةيضرع

 | ريداقم الا همكح لئاوأ ىف اهماع فرصي مو ايون ؟اناغثلا الا ةيدلإلا ةءارزلا

 احا ريالا ةلق عمو ةبر 8 يسال ف م املا ةينلا ةيديع ع
 ظ .تانيدحت نكت لل اذبافءفر همردق لع هدارا ناش وه ري د نس < ناك كاذ ذا

 و اهيفرمدتي ناكل ب. ةمتم هماكحأ يدابم يف روسإ'و عرتلا

 اهم
 | دكني هتاف ايلا راأ نم هريغه ساقب ال لبتلا نا مولحلا 0
 0 ليثأ' ساق ءهدغ

 ااراراجالاب اهنا ىجيل الف ارركتم الم 0 تسم اعمق دنهيف داعتقالل راخالا ناح

 0 3 ىذلا فيسلا وهو اد>اح 0 أم امص دنع + ناف تاز جامو.

 1 | هايم مداصي هاا ادهو زاغوبلا يف هعمجتأا ءايش م 0 ريغو نيطلا نم

 د ربا مآ 18 | مايصناو هامأا كر - لعحيف نحبلا 86 اماصنا لع ل

05 

 |نيطلا نم نم هثام فو هءاضف مانا ىف ه اصوت# اءيرذ اض رع ضرع هزاغو

 0 رد دنع .هنم لو 0 ميظع ءز ز> ةشيحلا دالب نم هعم لوح ىذلا

 0 ' لوخدلا . نع رحبلا ىلا س نم ةرام لا نفسلا_قوعب ادج ريك زجاو
504 : 2 

0 



 فغ

 اذه نم جشنيف راطمالاو لوصفلا نابرج يف أيش رئوي الف تاموكملا نم

 تاتحا اذاو اهرزام رج شك ةلئااراكلا عفدو ةيءو.علا عفانملا لئاسو

 هنا 8 ا ل ةيضاملا نيس نم م لالتخاو اهعرازم ا

 ميلف الاءازجا .جىفاءوصم لا هباوتسم اهعرازهورمعم 2 5 5 ّق

 . اذا ام فالخم ركذلا فلاسلا هجولا ىلع اهدهمت راص اذا ةدحاو ةبوصخ

 بجو كلذ نافريرطت نود عرتل تكرتو داثملا ايلمج لع اهروسح تلق

 اهديعاوم نط تانحلا ل اذ ام عفن ال ءارعص هلم و هما ميلقالا

 تايكو ليلا ناضيف نامزا ىلع ناينبم دصملاو ةعارزلا ناف فلتلل بجو
 ةداصملاو:ةعارإلا دعاوم تود تايلمعلا ِت اوديو هيهايب

 7 لحلا فديشرو طايمد عرفد ست ةيمظع رطانق ة امتى ع هرشلاراصاذا ةسداسلا

 لصح كلذةطساو ناؤفراصموتاحابرو باوبأ ا لهو ةرقبلا نطب ىمسلا

 ريصت ىرلا ةحامف كلذ نودب املا لصي ال تالخملل ليلا لود

 فارشالا عنمو ههايم زجحن نيفعض ناضيفلا دنع ىلا ءام ريصبو ةلماك

 امس ال ةيلعلا ةدمحلا ةليلجلا ةركملا هتروصت ام اذه رحبلا ىف اممابصناب اهن

 1 ليم ناكف ةلخالو ةب ريكا رطانقلا ءانم دعب امف هءارجإ تدا رأ ام

 ةعارزلاو ىزلا ةلمعءاخال هظانثنا ةوَقو 0 لذي ىلا ةك اهخوت

 ةنال.ةحارا ةعار هما قد تمشنسساو انهاو كا جت كلذ نع

 رصانعيهىتلا ةيرصملا يضارالا تراص تايلمعلا هذبم ان وهضءيرلا ناك

 ةوبسلان ماش اتالو مخ يدش موكل ةيلاغ نام تان
 ةئيشتم اماد ةيرصلاةموكسملا تناكنف ايف داصتقالا املا بيار ال



 ١ ا رهام ةدانزو تأ اا ل رك اذلا ءام :

 ٠ 53 اذه راطمالاو لوصفلا فناللتخا نع تاسنام ىع ارزلا اهريغ نعءو 1

 : .وكح ماظننا طرشإ 5 ريغ ا اللا كل دعب رسوم :

 اهريغ لالتخا ف الخ اهعرازع لخي امسوكح لالتخا نال اهيلاهأ داهتجاو

 0 ١ ١ لش

 ٍ اسر ءارذ هر ام الا ضيرلا سلال ليلا ءاك بعت

 ١ ةنهارلا ةلاللا نم ددزأ ىن 0 زال ةحلاصلا ضرالا مسني

 اايجبالا راصويغذ ناك نادال او .عرتلا رح طم ءانتع ءالا راص اذا ةساثلا

 انسلا نم اهظع آد 1 ان تك الام أهريثكت ىف

 ل :نف ةعارزال ةحلاصلا ىفارالا يوريف دتعو هارحمو ليلا يداو عستو

 هرفلا ةءرب نم هؤد.ه مظع ءزجو ةجراخلا تاحاولا سرغال ةلباقلا دارا

 وخارالا كلت كلت عيج ناف ةيردنكسالا ىلاو> امو طوب رموةريدبلا راسو

 ش لبلا 3 15 نم م ةعار زاب ةرماع 4«دعأا نامزالا ف 1

 ا

 000000 5 تاكل تانتما نحو ةظاوأاو ظتضلاب تررجا اذا ادج

 :رع في ام ةرماعلا رصم عرازم ىف ديرت ةءواظنم ةموكح نع ةجئانلا

 ضرالا مويملابهرورم قبسةقباسلا رصعالا ىفىلإنلا نأ ىهاظلا ةعبارلا

 0 ناكو نورطناا تاريح ىلا مويفلا نم ىرحو اق البار 2 كانهةانملل

 0 كر نا ا ١ حاطلاوترماا ةعلق اخ يذلا للان 91 اا

 ريح تراصو عرفلا انه تدب مويفلاب كلذ ؟ىهتلا سي روم ةريك ةامسملا

 .|زينلا نع تاسنم اهمعو ردم ب|صخ غلآ قيس م مولعملا نسم ةسماخلا



 مع 00 3

 ”اننوذخأب امناو اهترامع ىلا نورظنم ال اهبلع نولوتسملا كليلالا نات
 انرعأ. ناك دف ابا رخ تدادزاو اباب تراص ىتح ماع لك ىف جارو مهلا ٌ

 1 ىفارالا تناك ةيلي ةيلمع نودي دب ةنس نيسمخ وحن كبلإلا كبلاملا

 را 1 لامر 1 ىتح مبلاقالا نم نك ل

 مي قلو ءارك اوزان نينا طاوش لع كانا ما ا رزالحلاصلا
 ردم ي مار .ج تداسفا ماوعالا نم نبرشع كب دار 0 ْ

 سوار .ةموكحرايدلا هذه تنكحول رصم يضارأ ىف هلمأت نيح نويلبات لاق

 0 اهعزادم تاز املاوازتكتاو اناطباوااا رف ةموك ا هانا ةمظتنم

 ايلاهأ ينكت» نم للحم عرازما ناف كيلاملا مانأ ىف هيلع تناكام فاعضأ ثالث اهل لامأ
 امل ةرينلل املا“ نومحتم نريثك الخ برعلا ةربرج نمو ةيسرفا ل0
 دقو اهناوم ءايحال ىلع دمت امل ىلاعت هللا رخس دّمف ىهننا تاريللا نم اجأ

 ا ق>ملاظ قرع سياو هل ىممف ةتيم اضرأ ايحأ نه . لو عدلا لأ

 اة الا ريممتااو ة ءادبالا اكس دق " اضرأ رم نب

 00 هلك امو رجآ ارش هلق هتيم اضرأ اينبان ٠ اضيأأ دروو هس رغ ايف قح ايل

 0 ةفصو هرغو ًايمدا نم قزر بلاط لك هيفا أعلاب دارأاو ةقدص وبف اممم ةيفاع

 تالا ترخو يحملل ةرامع فرعلا هلثم دعب ام اعرش تاوملا ه كالع ىتلا ءايح

 ةيكوام ةيمومعةايح ىه ةنرصملا رابدلا ءايحا نا الا هنم ضرغلا بسخ كل

 د الا كانا متنلا ىو راءاخ يف رطخ هلعل

 عرفو ديشر عوف ناعرف الا مانالا هذه يف لبنل نكي م *أ يهل

 ال نا ىفتق, ةقرطب عرفا نيتض دردسو لكلا د 1

4 



1 

 أ اان ةيلينلامفانأاو عرازما ظفمل هب رمل 2 :م هعش مظع ام ةنعارفلا

 كولملا نم « مريغ مهب ىدتقأو مدعب نأ ثر ا مدس اودنأ

 ] ” مهتعاطتسا ردقب ةالولاو نيطالسلاو ا مالسالا موت دنعو

 , محل راصو ناعلو كلا ةضبق يف رصم كلم تراص امل اماو كوالا اذه ىف
١ 
992 
 نم محل قب لو ةسايسلا مهدنع تفعضو محلاوحأ تلتخاو ةسايرلا اهملع 00

 ؟؟اوامهأ ةسارف نودبةيسورفلاو ليما بوكر ناسحا در الا ماكلا ةماهش
 منو انييم انارسخ ةداعسلا بسك و ةورثلا ل نر رق للا نابلع

 انيعمالو ادجنم ىلا الويونمملا ماظنلانم مهل اودجم ريف ةيواسن رفلا مهملع

 ظ مللقأ نم اهلقا دمت ةءواسا رفلا دب يف رصم تراصو ةيلكلاب مهلمش ددبتف
 ”ةيابوكلاملا املع فحزف ايتللاو يتلا دعب الا ةيلعلا ةلودلل دعت لو هر وبا

 ريرسلا اذه ديطوتو رب.الا اذه نطوتب مت ايلم امم اوثإلي مل ةيلعلا ةيدمحملا
 فاض ءايحأ الاعرتسي مو تاو.ىلع الا ىضارالا نم لوتسي ملهنا كردأ

 00 تاومالا زح يف هيعامجالا 0 لالتخ الهقةملا قوم

 ظ كوع ن :ع اهل طا كلل رق بف سؤ | مامحلا ل اطبلا لعلو

 بالملا اي رع كلذو سسقوقملا:رصم كام حوتفلا دعب باطخلا نب رمت

 '0 عم نع سقوقملا لأبي نأ نماملا نب ورمع ىلا تنك هنع ىلاعت هللا ىضر

 ا0 ارو ا راع نقويلا هل لاق ورمع هلأسف اهنارخو: اهنرامع ىنأت نأ نم

 | املهأغارف دنع دحاو نابا ىف |مجارخ جرختسإ نا ليذلا ةلخ هوجو نم

 َ 00 عاود دع دحاو نايا يف اجا 2 3 نا يل اثلا معدد رع

 || اهرو جو ايعرب دست نأ عبارلا اماجاخ ةنس لكىف رفح نا ثل ااثلا ممدر 1
 تب رخ فالثعاجف لمف ذاو تر معاق ذه للفاذافارلهأ اطم بقي النا س.املا
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 ىاثلا لمنلا
 تنطاستو ةيلعلاةيدمحملاتاذلا نم نكمتلا 0 تنكمت دق ةيمومعلا سهم منان نأ ل ١

 هبل عماجع تذخاو هبلق ىلع

 نأ ةحيجرلا هتنطفو ةحيحصلا هتحيرقب كردأ هيلا ىوملا نا كش ال
 ةنايضلا ل ئاسو نع ىه مداعتسلاو انف ةورثلا لئاشو ةدمتبلا ةرثلا ةكشلل |

 الو ليش اهدزاوشل ستضال نأو دجاوثلب اننع شي نأ ف كار د
 نأ امل غوس الف ةعارزلا ةلاصالاب رصم ةداعس عبنم نأ مواعملا نمو ذفانم

 ايندلا دالب نم سيلف اهريغ نود ةيعارزلا تالوصحلا نم الا ةورثلا عقوتي

 0 هنا15 ةليتإ ىضار الاكء اي الوم ةرازع جارختسا لهس دلإ |

 داسفب داسفلل ةضرع دشأ امضارأ ذا رصك فاتال برقأ وه ام ايئدلا ميلاأ ظ
 نينسلا نم ةنس اهمع هنيع لينلا ضمغأ اذاف امدعو ادوجو هل ةعبان يهف لينلا

 ية يدعو ةميقع ةنسلا تناك ةبصخلا ةنيطلاب جوزمملا هناضيف هع بجحو

 قارشلا ةنسك ةيقرغلا ةنسلا ناف موزللاو ةجاملا نع دّئازلا هئامب اهقرغأ اذا

 فسوب ةروس يف رك ذام هدضو.صملا يف كبسحو مودحلا ثروت

 تداحا دق ةبالاف فاحت عبس 001 1 ناموس تار عبس 5 نمقيدصلا

 دشر لسيف هورذف مدصح اف هلوقو قيّمحتلا هجو لع رصم فصو ىف ١

 اذباف سانلانم امف نم رئاسو رصم ثلولم ميج سارتخالاو طايتخاالا ىلا

 اهريدل دئازلا نوح الف ملا سيف نوايا ري كارا 00
 اوسلو عاقل مظنن و لينلاى رج لظفحت ءانتعإلا لك نونتميو دالبلا نم

 ىنابم نم ىرب كلذإف ليبسو قيرط لكي ف ىرلا ةحلصمل ناحلمللاو عرتلاو

 « باطم »
 يالتلا نوك

 ور عبنم ىه

0 
 امك ظفحو
 ' :ؤش ىلعكولملا



 م

 ! ؟ انالوأ هلاثماو اشاب نيدلا ريخ ةدعاسك ميلا ةميظملا لاعفالا بسنت نا
 : . ناشرلاكو تربلوك ءارزولا سي رو نراز زامر زولاةدعاسكو ن زاءاس ناطلسلا

 ' موحرلا ىظحراف اددع نوصحال نبذلا لاطبالا ريهاشم نم مريغو 6

 35 ةسايرلاو ةسايسلاب نيفصتملا لودفلا ءالؤه لاثمأب هتيلوت للا 1 3

 ' نأ داك ىذلا لضفلا هلف كلذ عمو ايسدلا لاطب ا ملفعأ ناكل لوقعلا ءاكذو

 ا" ةيرصلارايدلاىلا هعم اًواح نذلا هلاجر ةيبرن يف هتحرق لمعا هنوك ىف صتخي ٠
 ” هن نسحوهنع ةكربيو رايدلا هذه ىف مهيبرت نسحاف مثابرو مهنختا نيذلا وا

 رابتعالاو ةرهشلا له هنيرتب اولانو راخفلا ليبس هعم اوكلس ةيريملا

 ( كولملا ناديمىف قبسلا بصق زاح نامزالا كلتل ةبسنلاب ةظحالملا هذ م وبف

 : 2 نحا هنأ هبسحو نيقس امدلا كولم ءاظع نم دعب نايل يق نشانلا

 ررالا لمتلاتل دبع سة ركع ةير ' أشاب ميه | انك لا ةسسر

 دونجا داوق ل سوح ءارمأ عبج

 "لوول قدودلا ءارما نم ريما لوا هناو ثيدملاو مدقلا يف اورهتشا نذلا

 'رأثل ٠ رم ناكف ةيكلملا ةسايلا ىاماو ةريخالا نورقلا نم ةيمالسالا
 هناك نب ون دعب هرمع لاطول هنا ىلع دهاشل دعا ةيصوصخلا هتراداو نربدملا

 ١ مهارإ رس ليعمسا ىف مّضو نا مكحلاة كح تضتقا دك رتملا ىلظحا نم
 قددج اموديدب لعزدعلاريخل5 يلاعت هللا ىرجا هيلا كلملار برسل 1 نيحدناو

 0 عضو 2 ناىلع لدع دهاش ةحا ٠ نباح مدع

 ةمعأ ىأو ةميظع ةسعن
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 ظ مظعا وهذ ةلمغابو تب 0 و تفلاحت هلاتق ٍلعو ثدصعن هيلع 4. نبرشع هدا

 يملا هلام دنع ةرانلا مهظع ناك مهن ارح يف كولملا

 هن نوريثك تاءامج لاجرلا ريهاشم نم كلملا اذه رندع يف ناكو

 , يبي ١ نم ةفلؤلا ةميظملا تايسجلاب راخفلا تاجرد لعأ يف كلا نوفل شل
 0 "و, ناعتسا دقو ةلضافلا ةحجارلالودملاو ةلماكتلا جارقلا تابزأ ريهاشلا 11

 3 3 وهف هقاقحتسا ردّقب فئاظولا نم هدلقو هلضف مهس لكل فرعو مهيد

 نم دنع ركذلا دلع هدعس ىهاظم تدعاس ىتلا ةءيظملا تايعملا هذه عم

 نيطالسلانم ةتس ةينامعلا ةلودلا ىلع ىلو 0 رحب ىفو هدعب نم ءاج

 ةلودلا ىلعايلوتم كاذ ذا ناكو اسئارف ةلود ىلع رشع عبا رلا زول ىلوت دق

 ناطلسلا هنبا هنلذن لوالا ناخ دمحأ ناطاسلا ن ميهاربا ناطلسلا ةدامعلا

 ةئامو نيعسلو ةعسل ةنس يف تامو فلاو نيسمخو ةينامت ةنس عبارلا دم

 يف ىفوت مث ثلاثا هل لابو ىناثلا ناماس ناطاسلا ةنسلا هذه يف هنبا هفاخو

 ةرجملا نع ننطاو ةثامو بيلا ةنض ناس
 ةئلنؤؤو و ناع مهارباناطلسانب ايناثلادجحاناطل لا ةنسلا هذه ىف ىل ولم

 نب ايناثلاناخ ئطصمناطلسلا ةنسلادخهىفهةلخةرجحلا نمدحاوو ةئامونلا

 ىلوت مث رششع ةسمخو ةئامو فلا ةنلس لثوا ىف يفوتو عبارلا دمج ناطاسلا

 فلاو ةئامو رشع ةسمخ ةنسس عبارلا دمج ناطلسلا نب ثلاثلا دمحإ ناطلسلا

 اليوطارمعر وك ذملا زيول رمعدف رشع عب ا قو ةرجم لا نم

 ةشك لع ةناغا ام هع نعل تاس م ةسخ رم ردش

 ابعيج هزاجتاو هتاعورشما

 داك نيب رم لاجرب مدصاق.» يعول را صا ظ

 يح ع



 ةباثملا هذ. ةيعرلا ةيبرت ىف هريغ هاواس الو ةباصعلا كلت رم كله هلبق
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 انتر ةديمل ديجاحلاو طسبلا ةءدصب صاصتخالا ةيلملا ةلودلا دالب نو

 ةحالفلاو ةعارزلا دكر ةتارغر لوا ردو تانامو نم رجعبلا مساصملا

 مكحالا حقتو هحالف لمعلا يف ةقداصلا هتارزو مانأ نع قل باو

 مسرلا سرادلو ةيكولما ةريبكسلا مولءلا سرادا سسؤملا وهو نيناوقلاو
 .نالاىلا ةبقاب لزت مو ةدوهعم مسرلا نسحب يه ىتلا ةيمور ةسردل# ايس ال

 2 تحنلا تناكم بترو ةدودعم مارد امل ادوصرمو ةيوائرفلا فرط ىلع

 )"0 ونيصلا رم لع ةفصرالا دييثتن سيزاب ةندم نسخو ىنابلاو شقنلاو
 ايف ددجو يولملا ةناخدصرلاب موجنلا لع ىوقو ةحيسفلا ةيمومعلا نيدايل
 . ةيركسعلاشويجلا ف ةيبرتلا نمسح لخدأو ةياخادلا طبرلاو طبضلاو ةبسملا
 ةنوصلا روثثلا عالق امع ىنبو ةنومألا تانيا لحولاب تاراملاب ىوسو
 طم لكك أو بواسأ متثأ ىلع طقسلا رك اسعلا ةلشق اهماخب ةللا مفنل ددجو
 . ةعفانلا تافلاولاو تادهامملا دوقع لودلا نم ميغ ىلع اسنارف كلم دّمعو

 | لك او ةقنامم ةهاوتم ممافلخ نيبو مهيب تاقالعلاو طباورلا لءجو
 ريتلو ىبر دقو ةرئادلا طيحم نطولا مومعل تءسو ىنلا ةرخافلا تاحوتفلا
 ”لوتإل هانمم ام لاقق رث املا ضعب ركّذب رشثع عبرلا زيول ىعاشلا ىفودليفلا

 000 ٠٠ ةعاطلا تاستك اب كولا ىظحلأ ناكو هراثد دلو هراعش راخفلاف

 ١ ناكامعرو دادضالاو نادخالا دنع ةيمملا ىف بمظعأ ناك اك دايقتالاو

 | هانأر الاطف هيلع بولَلا فاطمناب هل مهتبحمو هيلا ةيعرلا ليم ىف مهنود

 | ةرصنلا دنع وهو ناثدلا ثداوح هب فعالتو نامزا فورص هيلع تاق

 رآ دقف راسكت الاول ذلاربظع ربظي الو ةعزملا دنع راحت راخفلا رهظن



 ضال 0

 اداح بو رحلاا ىلع مادام لاكو 20 1 اللخو ةراش الا هريغ نم دعا

 لعةب ركسعلا نم ادحأ لمحت الو ءادعدالا كرادت داكم نسحب بوطلملا 9

 دجلا نم زاحو ناطوالا ةمدخ يف هنامز ىهق دف ىدنس ةوطخ وطي نا

 ناونغ ىعا وكس

 هنايح ءاضقن ادعب فرشتو ةكولاا روقلا ف هنفدب كاملا أ تامالو

 رباسقم يف نيزوت نفد دق هانعم ام رعشلا نم ةربق لع شكرا ةيزلا هلا
 ريول نذأ دقو كولس موقأ بو رملا يف هكواسب ةوظملا هذ زاتماو كولملا

 دق لطبلا اذه ناك ذا ةازاملا جان توللا دعب جوتيا كلذب رشع مبارلا

 يف قرف ال هنا ةينآالا نورقلا نم هذعب ىنأي ام ديفياو ةازغلا ةسائر نسحأ
 هريدي ناسحن لوصبي يذلا ىلاقلاو ةكلملا ببَصق هدِس نم نيب ةجردلا

 ةكلبتلا نم نطول
 ماصخالا ىلع اف راصتنالاو ةواسن رفلا تاوزذلا نم ناكام عيمج

 850 هناف ءارزولا ا قلو رك او نيرو ريب دب نسح نم ناك ةيبنجالا

 ءاطءالاو ذخالاةرثكب ةيواست رفلا ةراحتلا ةرئادعسوو ةيمودعلامفانأا ددج

 لهسو ةيواسن رف تابابق ةيبنجالا كلاملا هذهىف لعجو ةيقرفاو دنحلا ىف

 كالذكو نفسلل ةكول ٠ تراص تيح رهنالاىف كلاسم حتفب ةيلخادلاةراجتلا
 جيلخ وهو ضيءالا رحبلاو ىبرذلا طيحلا ينمي نيرحبلا تريب اق رط حتف

 هك عزشا د انارف كلم لوالا سيف رف هحتف رون ناكدقو قودفنلا
 تاوولاو :لئاعللاو مناصلا أاشنا و رشع ميارلا زيولامايا ىف تريلوك هلم
 صاصتخالا ةقدانبلا نم بلس تح تالوعشملاعوتتب ةعونتملا تاناخاركلاوا

 : “مه لطمو

 ثترياوكةرازو

 ةيكاملا ىلع
 نيروتةرازدو

 ةبركسبملا ىلع

 ,( 6١ كطم و

 ترباوك دي دحم
 ةيمومععفاثما
 سئاصح باجو

 تاع ونصملا

 اهنساحمو ةيدجالا
 هنطول



 الل

 اننا هيكلمم ةدم تناكف نيرازام لاند ري ةرازولا تدإةو كلما ُْى

 3-2 هتكلم ماكحا رشاب هنسنب رشعو نيتبا كلل رمع 1 لك ةننم نايتسو

 ةافو تند اناذ نيرازام ارزوثسم لاز الف ةكوشلاو دج ىلا لبع ناكو

 اصوأ .كلمو هنطول ةقادصلا هنم ادوهمم ناكو هلجأ وندن سحأو ريزولا

 0 , واسد رفلا لاجرلا دك ناكو.ت نسال 1 نأ كلملا

 او هدبج لذبف ةماقتسالا لماكر يدتلا نسح تريلوك ناكو هتيصوب كلملا
 ةافاكم لوصالا نم لعجو ةعفانلا ةيادعلا نيناوقلا بيئرتو ةيلاملا يظن

 0 تاجالاو نلاعالا عاملا تارا نككو فراك تايزا

 قتءاونونفلاو مولعلا سر ادم سس ا ءامع ةءواسن رفلا كلما

 | | 1 ةصوصخ بناكم ال لعجو شعمننلاو ممرلاك ةفرظتسملا مولملاب

 بابسأ لاخلا ةيحالانلودلا دنع [ام 2 ريص ام ةيمومعلا مفانمل

 تلوحودابلاةحارافاصن الاولدملا ساطسق ماقأو دالبلا لخادىف روجلاو

 نيناوقلاو ماكحالا تنسحنو ةمفانلا تايلمعلاب لخادلا يف ميلاقالا لا 0

 ةعنأ مفانمل ضاير تراصو

 فن ةسايسلا ةظحالمل الباق راصو كلملا ركف رانتسا كلذ ءانأ قو

 ريزولا نأ مو هنج ءانال عفان سيئر لكن م هتكلام ءاسؤر باذتالو

 0 ايلقتم نيروت 1 كيت راك ةنكلملا ةزرا رنا داعم ترئلوك

 بويا ىف ةةملكلاذفان ه رصع لاحر لو نم ريمالا اذه ناكو ةنركسملا

 ظ لسلاو 0 ةدرحلا ىلا ىلخلاو نصلا لع رانا ا ف ةيوانكر هلا

 ظ دلل لل تبع ناك لب ديح الو.دقخ الو ل بضغ هيلع دبغي

 زل ناكو فئاطللاو بئارثلاو فراعملاو لئاضفلاب دارغنالا نم هيلع ناكأم
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 رحبلا كلذ ٌمازج ىف تحتسفاو ةميظع متانغ ت هير 00 نس ار
 متاسا نم ابسلف او اهريغو الأطا كلام نم ايص+ انصح نال 0 ١

 مث ناطلملا د و لاونالا نم نينادملا وح تت

 ارو ازياةزرجلا ء كاع لا
 2 كما د[ كا اب نيدلا ريخ مد نيعبر و يل م

 اة 0 : 0
 3 اهاب لوو 0 هدم ف ل صقح ىلإ نم قل ا[ ناكو نم :

 4 ا ريغ هناوهشو هبازإب الغتشم هيوخا نم نيرشعو ةعب 3 5

 لوو” نيمو ثكع مل حوتنلا اذهناربغ دالبلا نم هدرطو اشاب نبدلا ريخ اهحتتفاف هدالب
 ١ ناطننلا مابا

 1 كك ىلع شيخ سماللا سولرك ىلا أجتلا نمسح يالوم نا ثيح ةليلق ةدم ال

 اطلت ن اطال ا صفح يىنب ةلودل برملاب اهعجرتساو سأو

 مهذبا ىف ثيّقو ةيامعلا ةلودلاب ابحتف راص ناولس

 دوجو عم ايوروا ولم ةبعرمةميظع ةيلامعلا اييمحلا تناكمايالا كلت ىف

 , نيرو ايابسا كلمو افلا روطاربعا ناكلرمثو اسنارف كام لوالا سيسنرفا

 رصع عالا ىنرايلاو نونفلا هه ابوروأ دالب ةرئاد تءسنا نيلارقلا نتذه مانأ وا
 ا | 2 هَ 011 3 : 0 , -. 9 م 0

 لامكلا و ما ةدخا ايوروأ تلاز ال دهعلا كلذ 01 مدهتلا لاك ىف تدخاو
 ناكو رشع عب لا رولوصع لكلا ةجرد ابنلبأ نأ ىلا ةيدقلا تايعجا

 ناكمتنج نيبو هنبب امل لمم نأ ىنب ال هخرات ىذلا لارقلا اذه ةءم كلذا

 لميلاو لصفلا ىف رثنع لثمالا كالا هبشلا نب ىلع دما
 لوط ابل انقل سيخ لع كلل | اذه يلو لون ةرجو هذين هنمرلا 3 ٍ

 كاذ ذا هرمع ناكو ةرحطلا نم ٠ + ةدنس ىلا نينو ةعامالو كلا ةليلا

 هنع امسفنب تبانف هما ةءالو تحن هدشر غولب ىلا ثكمو تاونس نم

 "0 ا



 «© لطم ظ

 ناطلسلا ثعب

 ةرابعات لع

 ىلا
 ةدحال انارف

 ئق بلطم 2

 ناطاسلارقج |

 هشيجب ناميلس
 يلاربلا ةبح نم
 هدوعو اروا

 روصلم#

 املع امكاح ناكو ىي نب ماس برعلا خيش دءنم ١ معزتو ماس ن ناطلسلا م :

 اك ا 2 2 70

 فن ىلع تءرح دقو دحأ امنموندي الو جا ُهيوُقلا نودحلاو تايالولا نم

 اذ 0 فورم ماغأ انيلع لبسي هللاو يناج ج قراش ال يس تاعجو مونلا

 4 ١ كربذ اع منقاو لاحلا هيلع 6-2 ام يرج ام عيمج ار لا

 زاول  ناطا لا انالولسراب باو 11 دل م هنأف ه لاقل نم

 ١ أسنارف كلم اهم دح اشاب نيدلا ريخ : املع سعأو ةير < ةرامج

 هتدعاسو سيسل دلل اهوا تجمل رد لأ تمد ال

 0 5 كو ةينيطنطسملا ىلا تذاع من هئادعأ ي ىلع هبرصنو دالببلا ضعب 0

 ف : د لا دالب 0 حاف 55 6-2 أمدلا نيطابق مظعأ ن ل أشاب ندلا ريخ
 ع

 7 .سولرك ب عراف تانوتنلا عسر : ىف روك ذللا اشاب نيدلا ريخ وخأ مدقت من
 ةيقي رفاب ىتلا اينابسأ د كالمأ ىلع بلغت ٠ نأ يشخو هشاب فاس تح نسماكلا

 ع لالا هدم 0 ءالا اذه دهشتساو ارارج امظع اشيج هيلا ثعبف

 5 ' لا برتلا لاح ةءوكح ل لع روكذملا اشاب نيدلا ريخ هوخأ هفلفت

 وتاماف 000 اجارخ هسفن ىلع ررقو مياس ناطلسلا ةياج ىف لخدو

 5 )اا دخ هلال ودلا ميمج ىلع اشاب ناطبق هلءج ناملس ناطلسلا

 ة- ةمزاللا تاماكحتسالاب

 يلا اش | نددلا رعخ لسرأ ةثاعسلو ؛ نيعبرأو دحأ ةنس بحجر رهش يفو

 "ل انأطباك هن , ريلاتامملان :ماهربغو ايايساب ةمحلملاةي رحبلارئا زا ةوزغ

 ب 0 لل مب لسرأو ربلا تاهج نم هشيحي ناطلسل
1 | 

0 1005 

 0 1 8 ريك نأ اكمال ةءاشب ةنوحشم با رغ ةثاهسمج و اش ا

 '” اوصف نيمبرأو ثالث تاز روصنلاهركس يف
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 00 ا

 يناثلا كلملاو سولرك مسا املا ىلو كح 0 ىنع لوألا تدك

 موعلا ا ناكو 0 رف كلم لوالا سيسن رف وه ماظعلا كدا

 نسا دعف ةمياتملا دز ايلاب لون ناس درا ممل

 لخداوزوصقلاو تابارسلان ما ريثك قبو ةناجبتكو ةيكلم ةسردفا

 دق زاضتلل عمو قالخالا بيذبن -و ندعلا باداو ةيهافرلا هاديول

 وحن اهيف كرت دّمق ةيصوصللا هتنيزخ نم هزانملاو مفانملا يف هقفنب ناكامو

 يولملا ججاتلا بترم نم ةكلمملا ةنبزخ .زرخ نم هضبقي مل امريغرانب فلا ةثامإ 1

 اعلا روطاربما ناكل رش نيبو هنيب ناكو ةنسلا بترم عبر وهو يرسل

 عمو اهتم بورملا رااوت ىلا تدأ تارجاشمو تامفانم قالا فلاحا

 ةعقاويف مم أيس رفا نك ىلع اناد تناك ةعزملا ةرئاد نأ

 اسف ياخ 0 اريشا هدخاو ناكل رش وهو ضخ حد يف مقوو

 خرم اناتك هيلا ت :كو ناملس ناطلسلا انالوع روك دملا:سيسن رف كالا

 مرسدتإو 0 هثادعأ بالغلا ن نموكشين يثالثونينناو ةئادسلا ةنسيف

 ىلاهتضرغأ يذلا تاتكلا ذا هلوق مالكلا 0 هباح اق ثيغتسلو هن

 كتكلم ف كا احودعلا نادافأكاتنامال قدعنملا كاوسر عمقإكو الا ةناتسالا
 ضرع كلذ عيمخل ك1 يفرط نم نيل 0 نآلا تدم هلال

 فيرتشلا باع طاحأ دقو ماعلا ًاجلم ىه ىنلا ةياملا قنطاس ريرس مادقا ىلعا]

 تسقوو كلاواملا تماع' ذااودنك انمانأ هاهو كل عيمج

 لاوحالا هذه لثم ىنف نبحن كسفن كرتت الو. ةكبلق مجدشف واج

 لاتقىف لوخدلا نع اورخأتت مل نيمرك ألا اندادجاو نيدجمللا انفلس انبأر امل
 اريثك دهملا اذه يف تحتف الاطف مرثال فتقم اثاف دالبلا حوتفو ءادعالا ١
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 7” ناجيتتلا لاكنامزلا ماه تبلق ةليلملا هءراكم لطب
 ااا وثم ناك ةيردنكسا هتامزع ناب هسفن نم سمح ىلع دمت ناك الو

 ى و هيلا بذدنم لاقي م ءىشلا هيبشو هيلع ايكيسو ركل خيرات ةءارشب

 دهاوشلا ه. تدهشام لئامثلاو تافصلا ليمج نم اههنب ناكف ةقيقحلا

 | 10 :رمالقب اهتقو رصم ىلع انريدأ ىلوتسا ولف نئالدلا هيلع تلدو
 ةميمذلا ةيلهاجلا مايا ىف ,هؤامدق هدقتم اع اومكملةعدقلا ةيرصملا رصعألا
 ردنكساحور ناوى رخآ ماسجال اهشاعناو توأل دعب خاورالا سان«

 '000 1 لهأ ىئاتم نحن امأو ىرخأ ام وهف ةييش ىلإ هدم تاقتنا

 ( 12 وه ةلماكلا ىناعملاو ةلضافلا تافصلا ىف امهنيوستو نينا كءرشت نا
 نيبو هنب قرافلا سايقلا اذهو راتخو ءاشنام قا كيرو ه:هوهللا نم لضف

 )0011 تاحوتنلاو م ورلخا بامصاب هناق ىف اضيا يرجح ردنكسا
 نيكسملاو زدلا بسك ىلع مهداوقو مهدونجو مهكلام مهن اعأب دقق

 مدق يذلا وهذا راصعالا مظعا يلاثلا ناولس ناطللا رصع ناكدقو

 مفرو هللا ةلكىلعأو ة.يظملا تاحوتفلا حتتفاف راخفلا جوا ىلا ةينالا ةلودلا
 | 1 اهنيج كي رضصتاو ةوزغ ةرشع ثالثىف هسفي وزنلا رشابو رانملا

 آ ردك لفو ةيبسلا ةيلالا نو ةوق ىأو شسوبيملا مظنتو ريدتا
 00 0 اذالمو انيك نكَو ةنايملا اغتوذلا أمِنَأَو ةبرتلا ةب ريا :لامقألا
 ماظعلا كواملا نم ناننا ابرواب هناا ناكر ةيادلا 9 ةيصاقلا دالياا كولم

 ىغسإ ناكو روطاربعا بقلب اندعأ لعاب وتم ناك ىلا ناكتلرش كولا

 0000 يدلا هروطا رجالا نميولوك نناخ جب ماكل سولرك
 0م 3

 امكلممل ةبسسخلاب ىمسي ناكو اينابسا كلم بقلب ابنارسا يلع اضيأأ ايلوتم ناكو



 5-3: ض ” 006

 ء بطن د أرلا لينل بعصلا لامه ماجتجالاو مادقالا ظ
 ١ ربل ال. لامالا .تداشا اف لاك رداوأ بمعصلا ناهستسال 6
 مهقجانس ةلود نهذأو تاه راجل ويج مه مزه ايفا 00

 مهاعجو ةينسلا بتارملا هبزح ىلع ملخ تاهبشلا تلازو قئاتلا تفقحا

 ةبلطلا ذاتسالا يبر. 9 ةينمالا مهب تلصحو رصم راطقا ىف اماكح
 علا نم بصي مل هناثلا هدم ردنكسالا ناكواف هءرامو ةداضقا مهم لان 1

 ىناثلا لح دف لاح ا هياصن الو ىلع دمت بيصن ٍْش لا _

 يف تاق م لوع دصاقلا ميت ىف هيلغو اذه قثو كلذ اماكن لوالا لح

 هب تهز اقرت نانا

 0 507 نأ لع
 ترطس نيطالسدلا خيرات اق

 ةديصق نمْص نم ىنعملا اذه ىف ءاكملا ةيادهو ءامدقلا ةيادب ١ خيرات

 هلالظ تكلظأ دق فشم زعو

 : هلاحرا دالبلا ىصقأ 0 املا

 هلايضف كم 3 تنانح عيد

 هلافعو ةلدع الل دعا ا

 هلاصخ اهءمدحتساف موقانم

 هلاصفو هلمح ايف ناك دقو

 هلافن ريمالا م ؛ 59 ملاذا

 هلاننو 2 ىدصت' ام اذا

 2 هن رم ا ريما لثم 1 :

 ةياع فيس نافيس هفكيف ا

 : د 0

 3 ا

 0 ا

 ينا* فيس مهاربا مهشلاو



 قحب

 دأو ماق امو ةيرمصلا رايدلا ىلا رجاه نمث ةيمورلا دالبلا كل ىلاهأ

 0 نم و تينا اذه ٠ نمو 00 ةسرلا واع لانو ةقداصلا ةعدقل

 : ةدئاف ةينابويلا دالبلا ةوزغ ىف ناك ناو ماظملا نطولا ءانبأ نم دعو رطقلإب

 ظ اسر و بورا ىلع ةيرصملاةيركسعا'لاجرلا نيرع الا ىهاف ةليلج ىرخأ
 : دونجلا ءاسؤر ع ةدابق م ب وطخلا ماحتقا لع ٌمدو وعل و داهلاو وزغلل

 كنك نيدلا موي. ىلا ايقاب يدامللا هتوص تبص لازب ال ىذلا نيدودعملا

 3 وسلاراطقالل هحتفك نارإبلا نم دالبلا هذهريتلن أعلا ىلعمسالا دم حف

 8 | اوتجذالو و ةمواعم اكع ىلاو عم هبورحو ةينا مولا مفانما ةرئاد عسو ام

 م مذ نم الو ثبعلا ضحم نم كلت نكت ل ةموهفم ماشلا ريغو ماشلا ىف

 - مواقاقأم مس ةميظغ ةلم ءاضعأ هيبط هدوم لج ناكذا دودحلا ىدعت

 - لصأ تجتنا ةينجلاةروص للعين جلا ةنسحلا هذهزا ةينلانسح لعليلدلاو ذوقر

 ٍإ . ةلودلا ءالو تحن هؤاق الولو رصالا مفر املع بترت ىتلا رصم ةثارو

 | لو ةحب ارا م يعم امم ةمارا لما ظف تاما يللا

 | 1 ولدعلا ةلاح نسحو نبك الا ردتكسا لا ةجراخلا تاحوتفلا ىف

 تال ا دل ]ا ىف ادحما ثيح ردتكسا ةلضاام لعفو نارمعلا 5

 |0001 نطوم اا اهراخت ديلختو اننودقم كلمت دحس نف ربظلاف ادحت نأ

 م 35 نانولا سأر كلملا تيد نم اههدحأ نيقفاملا ىف 0 ل

 0 لد ءاك ذد فلتتو ناوعالاو زييدتلاب رضتناق نادلبلا رث اس مهعم حتقو
 ات اورداقل ةتفعاس لثه ها دلو لم كيم ىاقلاو نامجشلا بيراجتو

 ١ مثو لولا معنق ريصن هلع ريغ هالوم دعب هل ن 0
 | تاتياواستامانتالا ن ء نيد را هسنج ءاشأ عوج م 1 ره

2 
2 
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 مرقالخأ بيذهمواراهأ ةينرئو املاح حالصا ىو اذا كامل مانا د

 نسح هل ىذتش م مهن للعلا مف فر محلاوحأ نينو مححاب مي هدو مدان

 دصق هلخادولو امطق باثم وهف مقاولا وه اكىلع دمت موحرملا قح ىف نظلا

 مل ولو نايحالا بلاغ ىف 3 بح نم كوالا وراغب ال امم ةيوند ةعفتم

 نم زاجملا راطقالاو نيف رششلا نيهرحلا صيلخت الا ةبريجلا 2

 بعتا روك ذا دوعس نبا فنراف هافكل ةيباهولا عيش دوعس نب هللا دبع

 هما قي دئ> هاف هللا دابع جعزأو تاقرطلا مط جابملا ٠

 هقلع :برضت: ةيلبلا ةلودلا ترماف ةناتسالا.يلا لسرأو ةليوط فر َ

 ةرورملالا» والا لج ا وماهنا 1 ةروميف ه ورح كلذكو نيرظانلل ةربع ذوكيل ظ

 اواتَتف دجاسملاو عماوجلا ىف مالسالا ىلع اوم. ةهللا كلت ماو رأي كبف

 عيمباب واسف نما ركاب ريبكلا خيشلا وحرف ريفخلا مجلا :

 م طلا | مر مو هديا رز امال ةميظف هَ رطب 5 رذاكف

 اوبذع اف اريثكو مالا اك ةوقاذأو .اهبف قم اواتقو مالسالا نفس لعأ ْ

 نيب ضي الارحبلا ىف ةئتفلا ران اومرضأو قيرحتلاو قيزتلاب نيلوتقلا .
 امونايصعلا ىلع اهريغو سقاسو سدوروذ.ر كر ئازج اوضرحو قيرف لك ٍ
 توربجلا ىف اورصتقب لو ناكم الو دلب اباعرلا ماورالا ىف مهنتف نم الخ :
 ةيعيبطلا سيماوالا ةمرح اوكته لب ةيوسبعلا ةعيرشلا ةفلاخم يلع نايماتلا و

 ةعاطلا تحن مقا مهنمتل ةيرحبلا هترامع اشاب ىلع دمع مهملا لسراف ١

 وقرافو و مدالب أولميسا 3 . مولمشت تشو رع دك ني 1 مهراخا

 نا مىللا ةعفتماب رصم لع دوعت ةجيذ ' ترملا اذه نم جن و ةعاجلا

 نسم راك الاناءالانايعأ نم رفاولا زايتمالا بابرأ نم ةدع.تبستك ١



 ثا

 5 لص لول ةينلا ىلع ةدمعلاف ىن لجو زم هللا لييس ىف وهف اءلعاا ىه هللا

 1 ]يق نم لماعلل نيل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو تاينلاب لامالا امنا لسو هيلع

 . ةباغ ىلع هل فقوي الام ىلعلا زونك نم نيتماكلا نيتاه تحتف هاون امالا
 3 مللا فصن ىف لخدي تاينلاب لا< الا ثيدح هنع هللا يضر ىفاشلا لاق اذلو

 ا 1و ماظلاوه زمملاو نطابلاب ةقلعتم:ةيئلاو انطابو !رهاظ ندلل نا كلذو

 ”"ثيدح ةمالا ضعب ( لاقو ) حراوملا ةيدوبع لمعلاو بلقلا ةمدوبع ةينلا
 نأ نعو + ةيو لمعو لوق ندلا نا ههجوو نيدلا ثاثث تاينلاب لامعالا

 ”رظنم ال هلل ل ال ف يذلا نأ هنع للاعت هللا ىضر ةريره

 اعطت رخا ثيدحيفو كاع دوب واق ىلا رظنن امنأو 3 3 7 0

 ا يخل انبر ةكئالملا لوقتفةفيحصلا كللتقلأ كلا ىدانيف لامعالاب ّركمالملا

 ظ الياعمك اكللايدانبو يمجودب درب لىلاعتو كرابتّللا لو ةيفهيلع هانظفخل

 (لاقو) هاون ها لجوزع هللالوقيف لمعي ملهنابراي ةكئالملالوقتف اذكو اذك

 ىنوادلو قب مهضعب ناكسف لمعلا نوهاعتب اك لمعلل ةينلا نوهاعش اوناكىروثلا
 ل ناو الماع لازت ال كاف ريخلاونإ هل لاقيف هلل الماع هب لازأ ال لمع ىلع

 ةقبطلا تاّمبطث الث ىلع تاينلا يف سانلاو لمعلا مدع ناو لمعت ةينلاف لمعت

 لمعلا ىونب نم ةياثلا ةقبطلاو لجو زع هللا هجو لدعلاب يوني نم ىلوالا
 ثعابلا نوكي ام ةثلاثلا ةقبطلاو المصأ ال ايمن قلما دصمتت هبوشيو يلاعت هَل
 ةياثلا يف:تاوثلا نم درجتلاو ىلوالا ةيطلا ف الخلاف ءايرلا لمعلا ىلع

 ةثلاثلا ىف هم 57

 . كلذومو ةصلاخلا ةينلا همدةتت نا الا ًايش نواممي ال فاسلا ناك دقو

 ا دلل باوث هل فراك ةراجتلا ةينب جح نم نأ ءاملعلا صن دقو



 فرص هد#و هزع ماع 3 هاضوت ردقلا قيسو هن هدعس زوفول | ظ

 كلملا ةحوبحت *ىوبن نم هل هايم ام اناطعلا بهاو لانو ةدوعلا نع رظنلا

 اضيأ دب الو ةدلاهذه ءانثاىف اهجالعو رصم ءاد فرغ هنأ كش الو هدعاو ١

 قخح الو هدمأو لامآلا هللا ةلب نا لآلاو لاخلا نيسحت اطىون ناكهنأ ١

 و 5 دنا مع ولذم ال ةكلمت ىلع ءاليتسالا دصق نم نأ. ظ

 هذقنيل هيوبأ قرافلا مييلل طقتمل اكوأ ةديكم لكب هديصم ص تتقي دايصلاك :
 ديم دصتم وهو حودملا وه يناثلا ىمالاف هديلو هلعجو ةكاهلا نم

 ةماقتساف ىنه بلطمو ينس دصقم هناف حوتفلا باعصا نم لئاضفلا ىلوال '

 ريخستلا نمرصم لعمار تساالا ىف هل لضح امو يكشلا دولا | ١

 هذه غولب ىلا هدشرأ اكاكف ةيواملا ءافصو ةينلا نتح ىلع لدي ريسيتلاو 1
 ةنانعلا ىف هبأد ناكف هل قاخ امل رسيم لككتف اولمعا ثيدح قادصم ةلزتلا |

 ةينبم كلذ ىلع تراص هلامعأف ةينلا نسحو صالخالا رصم ميدقت نوؤشب

 واعو سفنلا فرشب باصأو لوبقلا تاون هبوص ثبهف هتينتصلخ دقو
 لا ىضر باطلا ئدرمج(لاق) لومأحملا كاردا لمعلا سال

 لكل اعاو تاينلابلامعالا اعالي لسوهيلع هللا لص هللالوسرو تعمس هنع'

 نمو هلوسرو هللا ىلا هترجبف هلوسرودللا ىلا هب رج تناك نذ ىوت ام ءرمأ

 هيلا رجاه ام ىلا هنرحف اهجوزم ةأردا وا اهيصر اند لا وتر # كلا
 نوددرب ىلاعت هلوق ىننم وهو اهدصاّع رومالا نا ثيدحلا انها

 لاق ىرعشالا ىموم ينأ نعو * لمعلا ف صالخالا ىلع رادلاف هللا هجوا
 كلذىأف ابر .لئاقشو ةيمحلتاقو ةعاجش لئاق لجرلا تيأرأ هللا لوسرايا

 ةلكنوكتا لتاق نم ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف ىلا لا ليس ىف

 "ا

ْ 

 » باطم 0

01 

 ايل ا هلا
 5 دفاضاك

 ةيب رتل طقتاملاك

 زيخالابتكو

 » بلطم 0

 لامعالا امنا

 تاينلاب



 لل

 ةسارف بحاص ناكو هل مج رت“ تناك ىتلا ةيجيرفالا تاتيزاكلا يف ام ىلع

 هدصقم هناراشاو هتاكرح ىلا رظنلا نم مهف ةيبنجأ ةماب دحأ همامأ ماكت اذا

 : _كلاهركيوةكرملا نحب اظيشن ناكو هرومأ لج ءامالاو ءالمعأا ريشا

 قلل عمسل رجفلا دنع ايلاغ ظقفتس ةلظقلا 00 |ءلق 0

 و || ةكادحالا دحيىلا اندتمزاكو ام امرغم ناك ىتلا ةيريملا تاراهلا ةرظانم

 م 1.لا هدالب ىف كودل' ولاا لهال ب دل ناكِف كي دشم ١ الو ةياصع ةيمح

 ا رسأ نمل أ وهو ةروطملا هعب رشلا مهفح ف هتحابأ خم م / اوعو مدن ادب

 م .دللاتارملا ابا زمهعئاضتقالا 55080 هب ربملا تانادا و نياخادلا 0

 م ةنم أمف ةمهم :صال بلل رب ا اذا هنأ ع نارها لع لمفلا 0 ناكو

 .حالصالا ويرط ىلع ايف ايش اهارجاو بررجتلا دصقب امف عرش ةءالل

 بون اهاسك ةيلوءفاا لماما ةلباةتراصو ةيعرلاف تكلس اذاف بيذهلاو

 ل 0اس ندلا نمض يف لمفلا ىلا ةودلا نم اهجرخأو ماظنن اظنالاو بيترتلا

 اعلوم ناكو لاعفلا نسحت قدصام لاقل نسحأ لاق مسنأ امل ءاكحالاو

 عئانصلا ناقثاو عرازملا حالصاو قرطلا ديهمتو سارغالا ءاحتلو املا ءان
 | جعل لامالا لوقع ليتسكو ةراحتلا ةزاد عيسو يف بغرب لامعالاو

 ةراهلاو ةعاربلا كج اع لل

 هقاصتا وهلدعفف هناوأ 7 مو هفاضوأ عيمجف هنام د ةلعابو

 00 ا 0 مر هانم نامل

 | اةنامخأ نع اهو ةنادغلا نم يساقتن ام يباش وهو ننس يبت

 | مدس ودب ىلوالا هنطو ىلا عرج ىلا مزع سب دلك عادنأ
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 عبارلا بابلا
 لوصف هيفو

 كالا نا

 ةلباقااورمدم رث ام ىبحوهرصع ةردان هناو ناذلا ىلع مسالا دم ناكمتنج بقانم ىف

: 

 د

 ةس رقلا رصعالا كاوام ريهاشم نم ةدع نيد 0

3 3 

 امكح هفرصت كالا ةحفللا قداص باقلا ميلس لع 5 موخر أ نا ْ ؛

 لع اًضرع هنرماسم اقر ذاللا راع لعاس رح ةناغلا يلا اعركهلامعأ ىف

 0 نطاولا ضعل ىف ناك ناو مهلا أببحتم هتيعرو هدونجو هنريشع دوا

 ىلع امادقم يناملا نع احوفيص ملا فيلح اًضرلا بيرق ناكدمف بضغلا

 ىلع صرحلا ديدش لاوحالا لقتتو دنادشلا ىلع اروبص لا وهالا ماحتنا

 يف هركف لوحي كاردالا وب العلا يونكتلا .تنوصو هسفا فرش

 ةيورلاسرغ ةهادبلا ثيجحع لقملاىناوحلا باسحلاىف اريصن ةديعبلا رومالا

 كاذ ذا 1 سن مرا بقوات رأيتك ااا

 بغرف ربكلا نمز ىف دع قد رام كرادتو تسلا نسر ف ف0

 3 ال ول خيراتك نيحئافلا خيراوت امس الو خيراوتلا ةملاط أ ْ

 ثواب - م و روطاربعاربك الا سرطب خير داتو ىودقلا

 عالطالا ىلع ةبظاوملا عم ةيكرتلا ىلا ةمجرتاا خيرا وتلا نم كلذ رينو ربك الا
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 : 5 "قم اما لوك ىلاعو هلوف دم جرخ بيجع ديمأ لوأ 1

 0 امي ةواسأ رفلا ءارعش ضعب كلذل راشا 0 1 ل ع مسالا

 هد 5001 ىلع رمتسم 15 واب ردا كلف '

 اد فس اند هباش دفع + رصف لي ىبشم زوح متغأ

 رطق لكح همف معاقشلاف  ادقر قف كاج ىفادغو

 . قكلمملا تأآ امل مث ةبيبم ةجرد ىلا رم لصوأ ةبيجملا هتحرتب هنأف
 ” ةهجا ساسالا اهف مطمضت ةرتق دعت ةاعامسالا ةموكملا ىلا ةئرضلا

 ” او الخاد اوم نأو سابل مظعأ راخفلاو دجلا ع نم اهوسك. نا يف

 اذهلثم مك الو سانلا مه اهسانو رصاا يه نوكت حلاو ةدشلا نم

 0 0 قا 0 رم بوص ىلاهالا بولق باذحيا نودد 2

  هنأ_ىنمع ميظملا نطولا اذه قوّح ءافولا ىلا رايتخالاو عوطلاب مهسوفن
 0 اهدعاس ل ةينطولا اصلا تالك ةبرصما هل تيشن لك

 ' الو تقرلا هيضتل ام بح ةءرملأ ةبريمللا اصلا داحصاب هلاح ردق ل
 | بحت اناك أو رضمف ةارطأ ىف ةيمومعلا مقالا ىلع اصخت لئاسولا هذهف

 و مداالا رئامش رابظأ تن ام 6 يلا ةنامولا ةوتلاق لاحملا

 وفق نآو ليلا لوالا سسؤملل كلذ ىف لضفلاو مانالا ريخ نيد هب
 0000 اره لوألا نيسولا شنو نا ىابصو له ثراوؤلك نم ةرأ
 ندع 0 داك امت مايالا هذه ىف تاديدجتلا نم لصح امامس ال هدعب نم

 ' لهاشمو رطانم ل 2 نع ضن يعافو دهاوش ةريخالا لامعالاف رش

 1 ربو ب دين ررراذ نب اا
3 



 ةفانم اه وكم نأ ينو

 ةيعسألا ىف انعاتس طبة وا راجع ةراد كفاض نامزألا لوادتب مث 9

 وف دعب اهس ال ةربزغن ةيبسنلا عفانملل عبانم لزن لف كلذ عمو ة هريخ

 هدعبو مالسالا ردص 4 اهريغ نق سس نع هللا ضوع دف مالس ىلا

 دادغب ءافاخ مايأ ندا مدقتب كيهانو روفوم ظح ايندلا ندم هنم تذخأو و

 لاف دالبلا عيج لع جوا بحسلا هناف نييمطافلا ما ىرصع ةفالخلا رق لقو

 يف كلذ ناك امناف ليصالا هردق نع طختاو رضم ىف رصق دق ندعلا نكلا

 اولبج اب اهريمدتو اهبارخ يفاونزيو اهرهدت ىف اًاسأ ىلا لير ١
 ىح ىدجي ني ام كولس ةداملا نع مدعو ىدعتلاو فسعلا نم هيلع

 اهلعأ بواقتن اطاورصع -ىرونلاةلود تراغو نامع ل كوتش اهنم , مذقأ

 رضم تراصف كلذ عمو ناموط ناطلسلل هلتقو ناخ ميل سم ناطلسلا ةمالسإ

 لدعلا تاحرد يف نيفلتخملا نييئامعلا ةالولا ىذأ 1 ةريحتم .ةددركلا

 0000 ا دضءلاو ةحلا لع( هيك ار كل رفة لا در مم ةريتعملا

 ليست اور 5 ناريس د اولدةسافةيدغلا دقو ظح لأ | مرتكالا

 مهماكحأ تلتخاو هم الظن لحاف نامالا لح مومايأ ف فولا لحو نارمعلا 7

 ياسا ضمةقحامرصم ةموكح لمحت نأ يف ةواسارفلا ةلود تءملتف

 هيذلشبلل اها راسا للم 5 20 املع تبلغتو ةفاضالا هجو ىلع رجلاب

 ةلافذوفت ةوقكيلإلا ل ناك نكسلو ةفالكا زاد 0

 بجاو .الوةياعلا ةلودلا قاودح ىعرت الو ةيعرلاب كت ةيشا دوس را

 مبدنأ نم اهصالخل ىلاعتو هناحبس هللا رخسو ناوالا نأ يتح ةباسنالا

 © بطم »

 ءزتاد قيم

 راودالا يف

 ةريخالا

 ةديدملان ورقلا قبو لوالا نم لعا رخااندع تبستك اورو أ

 0-1 بلطم 2

 زاطاسلاءاليتسا
 دعم ىلع ناخ لس

 « باطم »

 ؛واسن رفلاباغت

 07 ىلع
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 ع 0 دنناكو ةيدنحلاو ةيمجعلاو ةيرملاو ةيادوسلا تاراجتال اردصمو ٠

 م, و5“ دلالي 3< ع ا ل سل ا وولا 55 :

 4 3 نونا“ يحب 210 ٍَس ١ ا 2 7 2< ب 5 0
 .٠ ل خا هب / 1 -

 2 - ١ -1 16 7 ١ 4 1 ٠  00يد - -
0 3 - ٠ 
2 + 1 1 

 مة ل 00 ع ' ةرييك ةطخ اه ف اورمعو 3

 22 5 بحب ىتاثلا سوهيلطب هدم ىلوت الف ةيمسرا ركدملا 5 ا ادبخ

 فرصف هيأ ةدم نم ادد 7 تناك هكاوضنخو عبمسإ ةرحم ا لق

 دال راب رمعأ هنايا ىف رصم ثناكسف تار 0 ابا عل

 , ذاو ذاوريتا 0 روك اال رهن لل قاما دع ناك هانا ترالابذلا

 ظ ر او: صرف هربرخو رصمل ةرواجللا برعلا دالبو ماشلا لحاوسو

 9 الا ع يلد مدر را ل ل يللوحا تان فلو زا

 اكو رصم, ىلع دوعت ىلا ةيبنملا قفللانلا ىلا تفلاو مظعلا ثاريلا اذه

 ةرما رافسالاب راحبلا قرط فاشكتساب ىتتعاف ةميظعلا مفانلاب ايندلا كلام

 الا نسراَفَو ا رحب روغاو ةيقرفا دالإ فيشكتساف كلاملاو كلاسملا

 ”يدنش بر ةورم ةريزج ىلا هناطبق لصوف رد هلا

 كلانه ام قوذ لصوف تاهملا كلتا ادْئاق لسراو ةربتأ ةريزج يهو

 .ةيراجتلاتالمامملا ةْراَذ تعسن انيتحايسلانيتامف برغلا ةهج ىلا فطعناو

 ةفا ةيفارنمل ]تيتو هب اذودلاو ةرصملا كالا ني ةطلاخلا ترثكو
 3 ظ المامملا د ان ىف كلملا دع دمحأو دايعااو داليلالاوحا د هلع

 1 زاشكتسال اضيأ هنفس ليسرأو اهردلاو ةضئملا كازو دعني ةراحفلا

 35 )ليغ هنثكت تاق قب نااهءاسؤر صأو ةشيلا لحاوس
 / م ريصقلا ردن ناكف هريغتلا اب نم هريس ناكوش راخ يك ارمذ

3 
 ب ل

 لم

0 

1 

 لمي

3 

 ننو

 53 ب
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 ظ | نأ دودي اسدلا ةرئاذ ب باق تناكف ةسلاطإلا ةموكح ماب ف
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 وما ةراحتلا رسب ىف ةنامالا لع اولقفاحو نوتفلا تارا اومرك او نر
 بابرال بيحرتلاو ةشاشبلا وكرت الو ةعانصلا الو ةراجنلا اوركتح ل
 سهم تال» ريسف ةينغ هن رثم مهنكلممو هبوق مهكوش تناك اذبلف ةعارب لا

 ةرثكل ةورئااب رضم ىلع ةحالا انف داع ني رولا ناس لع كلا 00 ١

 نادمسو خباب لهاك ةيدنجالا مثالا و ةصاقلاوةيتازلادالبلا عم ةءراجتلا تالماعلل

 ةيرصملاةموكسحلاترئأىلاهالا ةورميوناوريقلاو ةشبحلاونادولاو دنهلاو

 ةكدلأا مالعالا ترششاو امأش عشراَو اهماطاس مظعو كر توكل

 تمظعو لودلاو للملا عيمج دنع سومانلا ةمرتح تناكسف نفسلا هذه ىلع

 ىتئام ىلع راضحتسالا امنكع همابا ىف تناكف ةيرحبااو ةيربلا رصصم ةوق
 لايفالا نم ةنايد لعو ناسرفلانم تلا نيسبراو ليما 5 املا 000

 تاعبلا ةنبزخ ىف فناكو لجانااو ريشانأاب ةحاسم ةب رع ىنلا ىلعو ةيبرحا

 إلا ةنالع يحتما اضوتلاب ناكر درزا 1 ممط فلا ةئامألث 5 ملل

 1 لكَ ارفوم ةنن رأسا نم ىق ةبامتاكو ةريبصو لل ١ ام ةئءةس ةلئامامخو

 نئازخ رئاخذ مكارةرفول نيف نك فلا هنا يك فلا نم رتملا دلع دارتالا نول

 بودي كت ةورث يف ةلاح ىلعو ةينغ ةكلهملا تناكنف مايالا لواددو ننسلا رمم ىلع

 1 ةيامح تح ةيردنكسالاىلا ةمداقلاو ةيلهالا ةراجتلا تناكو ةيضرمزامزالا

 ميركل نيبحلا ناكسلاب ةرماع كلذد ةيردنكسالا تراصف ةيكولملا نفسلا

 ا تناكف باجالا عم هتأ اعم نسحو حايرالاو ةراحتلا يف مهل هصيخرتب

 00 ةدايزلاو وغلا موب لك بدتكت ةراجتلا

 0 ١ فب ناطيتشالل مهناطوأ نم ىلاهالا امئاد لحي كالا اذه ناكو

 م ايعتدا» انف اورام علا لوخدلاب دوبيلا فئاوام بر هنا ىتح ة ريكا



 00 ا

 ةناخبتك |

 ارام ةالأب اوكسعو ديال ةوادعلا نع اوهزمت دقو ةءربلا ما راض غم ١

 ار

 00000 اهنج فراتملل اركرم نابإلا نم لبق ىف ةيوكتكسا تراصف

 1 :دقلا بتكلا سافن اهيف عمج هيون هن اغيك ةعيبولا ةنركلا هذه

 1 نيبهذملاو نيداجلاو نيححصملاو نيخاسنلا املا بلجو

 عودا رو اهحينف اجا - ترم هللا عرتكلا رعصا نكو
 | اونفلا عيمج نم ةمفانل تلا تريكف هلا يف لصالا ىتسو هابرال

 او 3 رحبلا نونفلاب ةلماكلا ةءانعلا هل ناكو ةناخبتكلا هذه ىف مولعلاو

 ةاكاحم دارأ هن اكشف 0 تيغرتلاو رافسالا -ريثكتل نفسا

 عت مقوم نسحن ارجل دل را تا اوزان فيج نيرودلا

 مهتفسل عضخو جاومالا ميغا حنة رجعلا ينس عادتابو ةراجتلل

  اهقامعاو راحبلا اورجو فصاوملاو فصاوعلاب اوثرتكي و جاجعلا هن رجلا

 نع دعبلاب موجنلا اودصرو اهقارغأو اهضاخم اوفرعو اهرارق اوسسجو

 زوربلا مه تاصف ىتلا ةيبنجالا مثالا اوعمجو رحبلا ةسحوبحت ىفو ربلا

 عئانصل يف اواكف روحت ىق دومع 000 كالس ىف مومظنو روحبلاو

 ' ااظنلا اوزاحو ةيلخعلا تاكرملا ىلع داحنو ا ,.اطغ نونفلاو

 مهو وخ ايف داصتقاو ةعانق بابرأ كلذ عم اوناكو معطملاو سبللاو نكسلاىف
 ١ .ةظحالملا 0و فدلو طوف طب 3 مهتم وكح تن اكو متنلاىل ولا هب

 نوديح اذ :قاقعلاو ءاحشلا ىكلاهإلا نم نولخد» ال قيفحو شيتشو

 38 مثالا دشأ مو قافرو ءافص ناوخا اماد مب لب قافولا ليبس نع

 لب ةينجالا مثالا ) ةحارلا م مع اكو ةنامأو ةةاديج لهأ مهمأ 6 لاصخلا

 ةلماعلاو ةضالا راجت راهز | مدنع تعنيأ انهبف ةينطولا ىلاهاك مهنوربتعي
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 ةيبتاب مدبو ةلاصالاب ةسلاطبلا دوع يف ىناودقلا نال كلذ لمع مان
 اهردق ةمفرو ردم هن ناكو يسوغاللا سوءيلطب موا ناكو

 ظ 0 ممهاو ةباسلاو ني دتلا قا اركان اح 11 لو ان لل نيب اهزايتماو ١

  ردنكسا د ةينم كالذ بيسو بااغ هيلغي ال ناكف ا ملع موجحلا ديرب 20 ةمفادلأ] ظ

 او هيبحو هلدمل هيلا نييرصأ| ليمو أهنم وئدلا تعصي يبلا اماني

 كلامملاو كولما .ظةمل قيما نصحلاو زبرملا زرملا وه مهكولم اياعرلا ليم

 مورو. مظنت ىلا جراخلا يف هئاد عا لع ه ستلا دنيا كلتا اذه غرف دقو :

 0 ئادم مظعا نم ريصتل ةيردنكس ىنابم ميت يف عرشف ةم --

 ةينادخما ىلا لباب نم هتثح هعم كيج دل 0 2 0 حرض ىف

 ايندلا ىئاجع ربق نرا نراعملا فاني نط لع بلغيو امظع الكيه هل ىنف ةيردنكسالا ١

 رام ًأشنأ كلذكو وهوه 9 لاف هللا 1 عسل للا برش ردتكسا)

 ةيرحبلا رافسالاو تاراجتلا مفانا ةيرحبلا انياا راوج ةربهشلا ةب ردنكسالا

 اههف لاق امايندلا بئاجعىدحا يهيتلا ةيبنجالاو ةيلهالا تالماعملا دئاوفو

 ارمملا سل

 اهلفأ ليلا سد: اماذا ءايض :١ ىرسا اديس رالا ا
 اهم ةبحالا راكذت ناكف .. ايفاصننالامادربامب تسيل |

 اججنأ ينام سايح حالا  ةيشافازرت نا
 املا دبك ىف تميح دق ىلاو ' ..ةيسام# يضرلا نا لدا

 ةميظعلا ةسردلا ةيردنكسالا ىف سوميلطب هأشنأ ام عفنأ نمو ظ
 ةفسلف نم نامزلا كالذ ىف ةفولاملا مولعلا عيمج أممف عمج دقق هرصق ةلصثلا

 ممريغو نان ويلا ءالغطهتلا بلجو ةيبط مواعو تايهلاو تايمتيطو ناش
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 ١ دي ميول سمسم وي واب تل وإلا نين جدت دا

 « لطم »

 ردنكسا ةافو |

 ناونبع ف إ
 نودي هبايش ١

 يلا كهعي نا. '

 ةطلسلا يندحأ

9 000 

 1 00 ةعطاسلا تاراجتلاو هعفانلا م 1 او اهاهزأو امدلا نئادم

 :امردش راخفلاو زع ءانماهناب حسنت ىتلاهميظعلا ةيسوسلا قانا نيةيسيللا

 ملا

 ع رافذلاو ةهاركلا نم هير ذل تاوزغلا

 الا و ةمامهلش داليملا لبق لباب ةنبدع ةبيجملاهلامفدع 50 ناك أ

 3 ب اثراو نيسي نا ضرب مو ةنس نونالثو ثالث هرمعو ةنس نيرشعو
 ّ 0 هلي هنأ ريغأو اع قح الل ةتطلسلا ةيازو تنقل ةنف لاق ني

 ايفاع املاصتا _:رعء كلاىلا لاصفناو ةيلخادلا بورملا تناكف ةيراَبَح

 1 ةقل 1 ا نيردحاو اش هانح ءاصقا دعب 00

 ١ |ذونلا نم هناحوتف دعت 1 فقئاوطلا كواعب اومس هتنطاس هؤارمأ مداه

 ٍّح تاءامجالا تيفي ثيح ةيمو.علا عفانلاو ندمتلل ةميسج ايازم 0 1

 كالذو برغلاو قرشلا ىلاهأ نيب نورق ةرشع ةدم ةيسايسلا تاقالعلاو

 1 ةعطق نع باوالا را تي ديا حوتف لبق أي ان[ هلع نآل

 ةوادعلا نم اهب ال

 تردتنا كلذ ةطساوبف تاراحتلل أ ماوأ تحنف مئافلا اذه دهع نف

 ىلع بتر | لكو يح - ١ ماتم ةدافتسإل ندلا ف قراملاز مولعلا

 ةآللا ىف اهكلام تدي ةينانويلا دالبلا ىف ةيكولملا تالئاع ددجت هتاحوتف

 كوالا رضم لع هنفلخ بأ رد :كسا تسحو ةنوقلا لوذلا نم تناكف

 ا '00 رابع ىجابجم اوداكو امتجرد اواعأ نيذلا يف ةملاطإلا
 كاتى اثىف مدعلا أاهرذن املا داعو ةليمج دادعتسا ةروصو ةليلج ةئيه لع مثدهع

 كح تءارقلا كلم ىلع مملغتو ماجعالا ءالةساب معن :ا دق ناكو ةنهارلا لاحلا

 تس امافاضمو رصم ىف اهحالص ادبو ردنكسا حونف ةرمأ تققحتف
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 تحن اوناك نيذلا نان ويلا كلامث دمي نظن, ناكو مالا بولق ىف ةييحلاو بعز

 رصتناف حالسلا ورهشاف ردنكسا ىلع جورااب ةصرفلا نومنتغي مهما هينا ةعاط

 ١ حستفل كييك أنودقم ىأ عجر الف ةسوفن اهسينر ناك ل هءاوزغفف أاعيمج م ماع

 1 : 0 مر 2 ةعلو ف نمز 3 عايض : نمافوخ جوزم نأ ىلاو اَسا دالبا

 1 0 ر اكرع قاوم الا م هذئع ئ : قدغا لب حارفالا ف لاومالا

 7 2 0 10 ةافالل تددعا 8 كا صضعب هل لاقف مامن الا

 ةظفاحملل لجرفلا سعة , ا َْف نق 5 ان احلا هوق هلك كلذل ا

 ويش ةعاط تحت لاطبا مهنكل لتاقم فلانيثالثو ةسمنب هعم كعمل 1

 نيهذلا مالا نيس وخال لاما نم هن ياو اسال 6 نا

 6« باطم » علاطو هن ادعا فعضوهدعس ملاطو وق اقونو دحاو َربش ةبها ةريخذلا نمو
 ردنكسا هوت

 ادا برا تناكواركلامم عيج ىلع ن وك مجسلا ةعاط تحن ايسآ د الإ تناك 0
 مال اهدابعت 0 اهرييدب ةوسو اينطلس ماسنال بارا لع
 نع ممدعبل نيلمتسم اك ولم نو :وكي اوداك اهع قا تالو نا ىتخ ابكولم 5

 كلم وه اراد ناكو لالتخالاو نتفلل اعينم كاذ ذا ناك ىذلا ةنطلسلا "سم

 ١ ردنكسا حتففر صم ةكلم هيقيزفا دالب نم ع و ةيقرشلا ايسنا دالب كحبشل رلملا

 | « نلعم * ١ ةعوارحتقو ماشلاىلا لصو ىتح اهعيجج مجعلا كول :تحن تناك يتلا دالبلا
 رانكسا حوتف

 0 ءاردزال نب رعمللةْض وغبم محملا د ودشلاكو يفنلا قاطن ام اغلا دالب ,حوتف

 7 تع رص كيا دورا كا اع مديدشلو رصم لهأ نيدن م: هل

 موولق ةلوسا دصق مهند ءادعا نم مدقن ل هتموكح ىف اوبغرو بيحر 1 ظ

 اوكست نا مط رفتغاف نيبال 3 لالا هيلا

1 
1 
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 ةريمبل ةرانتسا مدمل هريملا يف نومّتف ةياوملا ةيئاذلا مرخافم امعدتسنوا
 1 ثداوأ اراضمىف اوءقي لو بيراجتلاب مومعا كا خيرا اوناعتسا اذا

 القوام يلع 0 ولا ىف اوعلط 3 تبيصنب امم اودخا و ةضاملا

 ,قافلا لها نم مهايح لاح ىف كوالا حدب ينلا ةيفلخا بويعلا نم مريم

 | 1 قاف العيج ىف ناكل 0 8 ةيخراتلا مبفحصل ةثولم قبنو

 ىفاب رغا اماو رك دو نوفامتلا مهملا قلكتاذأف 52 لك اوربتعاو كِلْذ

 قارا سلاف اودجرو حمدملا لطاب مهحرف نم اواجخ نوهتأسلا كلذ لثم
 .ةروث 1 لئاضتلاب الا كولملا هقعتست ال قيفلا رتلا نا رند عيجلا

 نع ردنكسا سف تهزم كفف فسالاو مدنلا ءيبملا لعفلا ةيقاع ناو فلخلل

 عيمج ارح جيتا هامدة رة خيرات ةعلاطم اعا ومناك دقو كلذ

 | #1 نم هدهاش اة ركسملارخافملل هليمو هتبغر لج ناكسق كلامملا ءازمعا

 ةفن' دهوش اماطو ةيانويلا ةمالا نم لاجرلا لوف ىلع ءانثلانمخيراتلا

 اركبل الثاق عئاقولا ف رصتنا شياف هابا نأ ريخا نيح ةرم ريغ ءادعصلا

 '0 0 افاشؤيسل قباامو هنيس 000 ىلع باغت دق يبا وهاه هئاصخلا

 اف لع والو :مدالب بز : نعومللأس اف مجعل شا «ءا رفس عمم ويتاذ ثدحت ناك

 0 اكو ةلودلاد 0 تافاسملا نع ءمشأسل اياينامعتو

 اذ مالا اذه نأ ضعبل مهضعب لاقو ب تسلا ةناغ ا ويعتف ايكلم كولسو

 ةزملا يف ردنكسا ةعيبط ىف ىءارب ناكو طف ىنغ ريما وبف انكلم اماو

 ىح مئاظما!ءاجتقا قوذب ذذإتل ليلا ةدشو را ا
 هنس ةبادح ىف ها ءاول ثحن ترحلا ىف ةرم ريغ رهشاو زاتما هنا

 ا رديتنكو الا لع هقخن ةنس نرش نا ناك هوا تامالو:

0-1 



 ا 4

 عئباو هئايح يف بع يذلا ردنكسا ةنبا قزر دق ناك ها ثاف ءا الا

 نراعملاو 0 نأ ىلع مز.ف هتاضورو زءلا قئادح ىف هيض

 نم لصف 2 م هنامز 1 مظعال هاطعأ اذا الا يع ذهل ىأرفا

 تشاو هتدمك كوب هللا يقزر دق را 6 سلاطاطسرأ]

 نسحو ةهميلعت يف 0 نا كنمز يف هانا قلع هنا امس ال هلع

 0 ميكحلا لدتماف انيودقم ىلع ىنفل نال المأ وكلا هن را

 هتيبوبش مانا ىف زديكسا ناكف ةرمالل العا لجو ردكجا قال بذهفا

 عاوا نم هذاتسا نمو هيبأ نم هماعت ام عم ميمعلا ريا رئاشن ههجو لع حوال

 ١

 نيضاملا كولملا لاعفا ةأره يه يتلا خيراوتلا .ر ل "لاو قالخالا

 نيعباسلاتائيس وأ تاتيح رخال

 يننتسي الف داح الل مفان ريغ خراتلا نا انضرف ول نيخرؤلا ضمب لق
 ىلع هيف نوءلطب مهاف دايعلا باقر هللا مالو نذلا ايندلا كولم نم دحا هنعا

 تاقوالاو لاوخالا بسحت مفانملا هتسضتقاو تاووعقلاو نسهالا هتلوأتا ١

 ءارالاو ةنقيتملاو ةينظلا لاوحالاو هنكمالاو ةنمزالا عئاقو هيف نورظنيو

 ةيسايرلا مهاغشاوةيسايسلا ملانفأ الا ميراتلا لهو هءذاكتلا ءاوهالاو ةّياصلا

 ةمزال ىهو سيراجتلا ىلع لءهتشم هناف هيلع مهلمم ر ادمو هيلا مرومأ عج

 ةفرتمزاول ا هلتعر روف هنهذ 0 هلا نع ذخأ دف ميلعتلا

 دع امخعراتلا ىف أر اذاف بيصم هجو ىلع مهماكحا ءارجاو 0 5
 اومفتناو ةدافتسما ,,يراجيتديلا اوفاضا كلذبف هوبنتججاو هورجم ذداموأ هومز

 كولسنم هيلع اوداتعا اماوكرتيو كاذب اوثبشت. نا محلى خذيف ةدايزلاو لصالا
 ة.عرلا لاوحا ن* جتنتسا يننلا هبتقولا ر قمل ىلع داصتقالا نم كلاسملا ب

 « لطم 2

 ةييرأ
 سيلاطاطسرأ

 حسا

 ْ » بلطم 2

 حيراتلا رع

 كولملل
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 ْ 3 1 ن“ ةثع# ةيعامش اطوطخ ىلاهألا م أ كرم انطو 0 ةرادو :

 0 ريصق رمعلاو لوط ل مالا ع ثيح رداقما هدعأ 2 ! لو و طرح لا 9

 شيلف نب ردنكسا وه لوقف هخرات 1م ةزجو. ةدب 'ركدنلو « بلطم » ١
 000110 00 20 2 0 م دنكسأ را
 ِ منو ةكلمملا تترف ىلإ مدر مق هج ايوه لع هوبا ىلوت ونامل ةفلتقا ممالل

 :اوقلاو 0 ا ال نوع عع ءمث ران كيلا
 لا ةيه ىلع سودركلا اه ل ر املااعض يديك عرتلو © ١

 لمعلا هيلع يذلاعبرملا ةعاقلا [مش باهراكت قولا كلذ ىف ةيهرم تناكف

 0 | ١ رثن فال | ةمبس ون سودوكلا لمجو دهملا اذه يف بوزملا يف 2

 دنكسا سلا
 اانا ىتح أادح لاوط بار < مهحلسأو ضب ءارو امضعب | هص رشع ةتس يلا مودا ةيالوزا

 ةئيملا هدام اوراصف ل فصلا ىف ا لصن تناك ربخالا فصلا تارح ٍِ 0

 مب رفظي نأ ودعلا عيطتسي ال نيبيبم ] , 5

 1 وق موماعو باالاب موعدو نيللاو قفرلاب ر كاسعلا لماعي ناكو 8-

 33 هئاكذ ةوقو هتقاجش لاك ردقب هتسايس نسح ناكو لاتقلاو برملا 0

 ادأت ةرصاطلب عيمجا هت نان وبلا عيمج ىلع ءاليتسالل هلكك لدن لصوتف ةدعاسملا ىلع

 37 مادقالا هريغل نكع م .ظعرما لا راعشألا بحو راخفااىفهعمط

 ذان ولا مثا عي هج نمسلطو ها هنأ هئم انلذ مجعلا ةبراح دصق هنا

 ده اده ىلع هودمحو لوبقلاب كلذ اوهلتق كلذ ىف هعم اونو 0

 كلف ىف ةبكلا راشتسا دق ناكو ةنرطا شورملا ةساير هش كقونسملا عنو

 .ناعمل ةلمتحم ةمهم لاوقاو هءاشتم مالكب هوباجأف نائويلا ةداع”وسج لع
 هتنبا سرع نا

 امع حمذ وب ذ هلجا اندو ع جاتلا روثلاسل اولاق ثيح ةددعتم

 | 28 هتان جاوزل اسرع عنصي وه امييف مجملا كام ىلع كلذ يلف



 للا

 ل ناكألاو نازل ةساوأ دل ذه يق ةسيم بور يبو دعب هقاسو شوريكامسأ ىتلا مجعلا دالب ىلع باثت هت 00 هتساسأ 1
 راس اكلم هل وع ظفحو مرطاوخ بيطتو اهلا ام ةكوأس نسحو هريبدب ةماةتساب

 ' يح افلا كاسم مدلل

 : تو تا 0-3 > مهمثأرشو

 رعلا لهأ نم ممريغ الو لان ويلا نم هفلس مسوتفك هحو تف ن نكي ملف ا

 00 دالبلا ذورمدد 0 مجعلا حوتفك الو ناتسدركلاو ظ

 ديسشو ىنو ددجو أمف س سأ ةكدلمم حت الك ناكف ردنكسا اماو 2
 لئاسو دعولو نانا 3 ل ندمو دبمو اطول

 جورملا باضصا نم همهش نم ناكو نادلبلا يلاهأ داق اس 0
 ماكحالا ىف هل نيفلاذما اباهأ ضرع ةكلمم وأ ةشيدم حبتف اذا تاحوتفلاو
 ردنكحسا كلف ةكواس ءوسب يلاهالا ميج بضغأف ةكلبدلل .ئاملاو

 ناكف هكولمو رصنلا كلذ نيطالتس نم هلبق نوحافلا ؟يلس ام 00

 مهةفاو امبرو ةعدّقلا مدئاوع ىلع ىلادالا ءاّمبا هحتف ملقا لك ف 1

 ةيسم هاذ نكت ملولو هسفن ةصخ لمح ىف اهعاتنأب كسلا ىلع

 ناكف مهسينأتو هتموكح بح ىلع مهيطوتو مهسوفن سانيا درجل كلذؤا

 0 رم هحتفي ام نيد خي هيلع نوريشي هلا رمأو هداوق خياشم

 لاعبي لف مهلاطبأ يا ىلع هيدامت نا ىتح مهلاَقم عمسي الف هئاقبا

 زدت كلذ دصقو ناندالاو مث عرش هلا ماكس> 1 نادإبلا نم هحتف اف أش

 ف مالا نياك لبق هنعوتملا هتان ةوجدا د اجناو ةيحاصلا هضارغأ

 ةيرخ لمحو داو ديك وا ةدمياو ةي كرت ا رنا
 37 ةريشيعك هتنالس.ممأ 0 نأ ىلع ممصو هحور مئازشلاب كسلا لا
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 ”00 وأ سيسامأ نا تلاثلابابلا اذه نم لوالا لّصفلا يف مدقت دقو نيناوق

 لع لتتلاب يحي ناك هناو لالملا نم 1 نا ا د ما

 1 طانغم ةطلاخملاف نان ويلا ةطلاخم نم كلذ سمبل هناكلش الفما را نم بستكي

 | ةصخ ا 1 2 بال كو كلذ ىف لمجلا ةكرح ىواسن يف مفانما

 ع امجا اهبلعبترتي يتلا هينطولا ةبحلاو هيءو.ءلا فراعملا بسكو عيمجا عينمو

 ل اك اذا امسال بارغالا ةطإ ط)اذف بولطُم [١ طولا غالباف 5 نولملا

 تت تناكول و باجعلا بجعلا ةيمومعلاعفانملا نم ناطوالل باخ باول الا ىلوأنم

 3 برضنلو لاعلابم 1 كي اع رف باصتغالاو بانغتلا سهاوظ ىلع ةبرتم

 ل هحونف ىلع بترت دقق لوالا م انالا ىف ردل مك عشنا اغلا كل

0 

 5 و ثيح ماجتالا م كح اهرمد نا دعب رصم ةجم مدق ةأعا مايالا كل

 راسا نم نكمأم نسحأب مس نَعحَو مدافع حاباو مثدناوع 00 انهأ

 ا ماكحالا ىف لدعلاو

 00207 * عبارل لمن
 0 ا هاذ عاستا ن 0 رايدلل ىورلا ر ,داكسأ حوتف ىلع بترت اهف

 ا لاكشأ تايطرشو ةسايكلاو مزملا تامدقم انهن

 3 ةسايسلاو ريبدتلا ىف لدعلا

 ارو دالبلا ظفح ىف ءىش ىوفا نأ لوتملا تايزا دنع زرقملا نم

 ,هاعا ةينطولا ندع دعاوق 0 ةيمودعلا مفانلا هند عيسو و داعلا

 نا 5 اكمالا بح مههم مدعو مدئامعب 3 ةحاباو ىلاهالا دئاوع ةاعارم

 ورا ىلع ةل ةظفاحلاو ةنوذاملا ممافولام رم هتفرافم نوعيطتسي الاعب

 : يوراا ر ,دنكسا ناف 0 ريفملاو تاغتملا 42 ولو مثرطاوخ
0 

١ 0 
 5 0000 فءييدع , 3
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 نم تيستك 1 تول 3: اننا يلع را
 نم ناكو ةعاسلاو ري دتلاو كنا ف هنبامز كير هريصامدالبلا ف ةا :

 ةلدنم ماظنلا ةلتخم اهدجوف انين ةكسلمم ىلا دامف ةفسالفلا نم رصم لخد '
 0 نا ضرب مف ةبد وبمج اوناكو مييلع اكلم هولعجي نأ | وسمتلاف ماكحالا |

 وار افلا رو ميظنت ىلع رصتقا امناو هدالإ ؛ ىلع نطاستب و يكول جاتلا ١

 1 الرع ا ىلاهالا نم هيلع شن نم نأ اتم ةلخاد نأ وق
 دابش الا نيوز ل عشت ةلاطيلا لع رصموهو تارمثالث هعم ةعفارما دعب |

 ىلعحضفب هناف هلاومأىف ريذبتلا كاسم كلسو ةعنصب لغتشا ءاولكك لذكو

 هناذ بسكلا نعني زجاعلاه»وب أةن وع موه اليذلاداولا ناواضيإ| داهشالا سْؤر 7

 هدلو لع قاش الاب لخي اذا دلاولا هن وعلا هذه فقامب.ال و باقتعلا كلذ بقاع :

 رثك ابابج ورز زوت ناساوزلا دعفارلا لع بحب الدال إ

 ةقافلاب داع اعر كلذ نمرثك أ اهفيلكت نال نمل ليلق ا ةثالث نم
 غوسيال نهرشاعوتاجربتملا ءاسنلابلاحرلا ن نءعمتجانمناو ةجوزلا لها

 ىلاهالا ةخاصم ل عم يال هنالل ادنأ ةيزوبجلا ةرْوُشَم ءاضعانم نوكي نإ نأ

 زوج الن .دملازاو لتقلاب بقاءه هنافركسلا ةر ونقل تايز ا نرم هيلع تيل نمذاو

 5 هلاوما عيمجم ىصورا هلف ةيرذ هل نكي ١ ل نم ناو هبسيحا

 ةلؤسملاو ا .ذ لعىدولاناف ةيرذ هلو برملا يف تام

 داصتقالا دج هلاو مم وشو ملاوحا حالصا و مهيب رح ةيلاطملاو مهلاءفا نغ

 ناو ناكمالا ردق ةينيدلا تاآلاتحالاو انلطا ف قت د ١+ فراصمللا ىف

 ةموكملا بصانم ىف ميلخادتغوسبالنكساو ةيئانويلا دالبلا ءابرثلا لغد
 شهب سيساما هنمسئقانيننفملاو نيعزشملا م ادودعم نولوسزاك مف . 1

"8 

 6« لطم »

 ,دواوس بقانم

 كا
, 

 ن
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 ا معتخ صخسل 82-22 صشل ج00: هيجل

 ا

 هلمق 0 ةمملا 0 ا ف نم لاق 200 3 باتع لل رابتخالا

 لق امك همحلاب الريدقتلاب لصح همسق دابعلا قازرا نأ 2

 هبلطت يذلا قزرأا ىل دم

 ا 0 ا 7 .:

 رخا لاكو

 و كيرب نكو ا نوه

 ةقزر يف ةسفنا نما حج راد

 ” لقال 5000 هاا 0

 قير فار الالم و تماعد لإ 1

 هال ىسق هلا 2-0

 8 5 55 الذ امجا ر راسا ىلا 2 هتقأن 0 رف جرخو تغابأف 0

 ' لاق 1 نفل رق ند لحر ك4 دسمان ف لاذ َه هورع كذف هشاأرف لعباشما عَ لدللا

 0 مث.راند ىنأب هيلا هحو حبصأ لو اناخ هيد ددرو هتمدف لع دفوو

 5 الما ىمنينم وما ريم 0 اماه اطعاو ةنيدللب ؛هراد بأب 1 4 ملع

 | كييف فزر ينات َّ تعج رف ا تا ىلوة تيأر فيكهل لقر

 ١ . نولوس نيدو يللا ناك هاف هظعوو سادس اما هحمصت مي نم بحعتبالو

 | اشف بكت ”ىتلافراعماوةينانويلاة كلا سابتنال السا ماني يكح
 هريغ نع هن زيك 00 نك

 كيم يشن ىذلا لظلا لثم

 نوملا هءاش لكوتا وخاف

 لومدضم ا 0 ا

 ىنِم اففوس يقزر وه ىذلا نا
 ينبع سبل 0 2 0

 7 نيقاسلا كولمإ نم
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 ا :

 نع اهدحا كنس ال لواعلاو ةلدلكظاا ءوسسو ىلقعلا لاككنا ملعأو

 لاق قّحاو لهملا اهحصيو نامزالت٠ ظمللا لوو لّقملا ةلق نأ اكرخآلا ٠

 7 نا

 الّمع نا اسدلا ةرارمو "2 الهال اددلا ةوالحو

 متن ةواقشلا ىف ةلاهجلا وخأو 2 هلقم ريتا يف قش لقعلا وذ
 لضافلا ىضاقلا لاقو

 قد نأ تسنعا الو هللا نيج
 يقزو صقن ىف ةدايز ىنهف قذحلا في دانزو

 لانا نا ميكا نيللا نط

 قاذللا نع يصلاو .انريضو 2 فاقد شا ا

 قازرالا ةمسق دنع الضاف“ :  لثم ناك الضاف ناكنم لك

 ماعوناكقو ١
 ماردلاوءىرمافكيفدجلاالو 2 دصاّقل برغو قرش عمتجو

 بيطلا ىلا لوق ظملا ليلعت مدع نمو '
 اديس مويال مويلا نوكي ىتحو امخانيملالضفت يتحظحلاوه

 لوبقلاو اضراابريداقللا قلل رومالا 0 فويل لا لقاعلا ىلع بجيف د ىلعو

 لاق امك
 امضه الو دارا الظ ال ءاش اك ةكح دوال رشا نأ كر

 ان تمتئشناواسف: تطتتشناف 2 هءاش . هللا ام. ريغ ءىش كل اف

 ريشتالو ليد الابعتلل ةكمل لزالا قنا رطل ف نات نا



 امص

 ٠طلب «
 تحالا ةدع'ا

 7 نانا

 ظحلاو كخبلا

 هتان 3 زيزعلا كبع لاق هيداغتو ا سوحتلاو هيدا مايالاف ردا

| 

 7 . دق خيراتلا ل وأو ةريبكلا مورا 0 2 كلك تناجالا

 2 | نامزلا فورص مالا وطن قيم را كل ل دما ةريزجلا كزمأ هتحصن ل طفح

 ” اهنلب الو امفلاخو اهاوهن عابنا يف سفنلا صعاو ناثدحلا بئاو ْقاركَشَف

 '  ناكو ةفاطلا بسح ايندلا ىف دهزيزا مزع ةقابلا هموم كلما رق الف اهانم

 أيش ايدلا ةئز ِ 31007 0 صهوج ماخ هعبصأب

 : | دا نم ةعاف مقوم ( م مظعأ سيسامأ كلملا ةظعوم هبات تعقو نكسلو
 اد اع نك ال 0 ممصو ةنسزلا كر ىلع مزعو ميلا ىف هاقلاو

 | يلا ىعس توح نطب ىف مثالا اذه هيلع هللا در مدا ها امئاق

 ْ مخ #00 تو ءايشالا 3 كلذ ن نم مهم : مداق ر حبلا نم دايص

 دوقعم ةقرفم ىلع ةداعس || جاتو دودرم هيلا م

 : سعاشلا لاق

 م كقسالا تكلا ماقام .اذات ىذا و الع لكمما تحلل

 مفدني كنع ىخرب سيلام ن وكن ناورونالا يي تضبلاوكابتكي
 موج نم هءرام ق رط ىف ىدهاو ىجملا نم هلال دعا طألاو

 يئاوريفلا فرش نب دمت لوق بابل اذه يف عوبطلا ا ا لا
 ربا

 ١ بوطخكلاو هراكملا هتماح ىل_ءسو دح ىلا ص اذا

 1 1 1 3مم دو

 ْ بيقرلا هل داقو ايا_فط دعو ريعب 0-5 هافاوو

 ا ' اذأو هدعانن ك.راطوالاو م1 1 ءرملا 1 لبقأ اذا لاو

 مفان دسلا عم الا راض الو رئاض سحتلا عم الا عفان الف
 0 1 دجج والا



 ام 5-5 © بيلعب

2 7 1 . 
 تا < ب - 1 : تع - + هيل 7 5 0-0 ا
 : : 7 - 00 ب4 لا

 3 : 7 5 اا علا كا“ ا 0

57 
 3 ل ا

 ل 3#

 ةدالا ةفرعم ترشتلا همايأ ينف فتيببرصلا نيو مهني نيمجرتم اون 5
 ساتو تاطلاخلاو تالئالاو تاراحلا ترثك سا ىلا
 نان ويلا امف ملكت ة 0 9 0 هير ادتلا اعلا يرمدملا طا : 1

 محطعسو مهتدعاسمو مهنقادص نم ىارام ىارالو 0 ريغ يف مهناسلب ظ

 مومعفتم تاكف:هدد2 ' ماوسو ٌىادعالا ةءاغ مهم 00 2 شاملا ىف ظ

 لاقيونموسمأ كاملا اهكرلم وم اهباوبأو يضم نو نورا
 رصم دعست ل رييدتلا نسح ةحرقلا ديج ةنطفلا يوق ناكهناف سيسامأ هلا
 هتلودمابأ ىف امصخع لينلاب بصخت و ةينملا همايأ ىف ام داعسك هريغ مانا ىفا

 تغلب اهارقو رصم ندم نأ ةيؤكراتلا تاغلايملا نم هنا ولو ىلبق ىتح ةيلدعلا

 0 اسالك هب رثم ةينْغ ابلكو ةيرقو ةنيدم فلا نب رشع هدهع ,

 ةراسلا هتايرانا و6 كا مماف نيمنانوإلا عم اهس ال ةميظفلا تاراع

 رطل مهلمش دف نيبرصملا ةطلاخم نم كلذ ىف مهمراد تس ةعانصلاو

 رابدلاب ناطيتسالا م صخرو ماوثم ن ا ثيح ةضوصاخا كلما اكل ظ

 اهدنا ليف رت ىف نال لاق ىتلا سيطارقت ةنيدع هب اا

 لودلا نفس اهلع ىو نايا ةصوص# اهريغ: نود ة: ذل 70

 مهتانايد كوع م لك نأ ءايرغال كاملا اذ م حابأ دقو ةنلحشا

 مهحاذمو مهلك ايهو 2 ج أود هيوم + نشا 6-2 ا رتأو

 يأ انين ةلود مم 18 مهاد مو مهايدأو مهللم فالتخا ىلع مهي رار

 عر ب ىرخأ تادهاتم اطر ديعو تادهامض نالوا هالك | ١
 كولملا عم ةرئاوتم تالسا رمو تاباعانم هل ناكو برغل ناوربقلا 2

 0 - ص

 ا
 رم مايا يللا

 « بطم »
 فكلما حق |

 روغث سيسامأ
 باجحالل رصم

 ,هاوثم ناسحاو ين
 هتعر د'ءسال

 ينغلاو ةورثلاب
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 اقل ملا نلصفلا

 0 كا ىلاهأ 5 ةلم أعملا ةصخر ةيم هومعلا 1 ف ا مدت لئاسو مظعأ نا 2

 | المألاو ةدايسلاو ةداعسلا رصم ةكلمم ىف 00 نمم نأ مولعملا نم

 ْ 0 وسل رتسربس مسأب رش شا يذلا سيسمر كلملا وه ةيعرلا قوقح ظفحو

 2 داوطالل هينفانلا ةييساسبلا 0 ةعاعلا روصقلا رصم يف ديس ىذلا

 راخلللاو زطانقلاو زوسملا نم نطولل مزاب 1 ةفضالا

 ردم الدفَساو جدلا ةدايز دنع قرغلل ةّضرعملا ةضفخنملا ىضارالا عفرو

 راش 2 و دابعلاو دالبلا ةمالسل ةيلاعلا ىلرلا ىلع اماني اهلاع نم ةضفخنملا

 00 حا

 جو 6 ىلع 53 عا نازل 0 لوادت 0 هلامف 2 ب

 57 الخاد ا 0 كللملا نم اصح

 4 كلا تالعتتلاو ءاطعالا 7 دخالاب ىه اما يلاهالا اعل لك

 هامل نام آلا قف ةيرصأا هلو دلا ردن ةمفْللا ىف كللا اذه ناكف

ْ 

 د بج بوح ذأ در 1

 مك راسل

 نشل نع

 ىرصم كلم وأ 0 2 وبلا وخروم هخرات ىب :ا اهكرات اسم

 اع 0 هدانجأ 3 0 ممول 35 هدالب 0

1 

 يرحل ةنللا 2 ا 10100 لايف 0

000 

 0 ا
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 3 ويدموسر تناكف ةدوبءملاموسرلا فلاخت نا عطتسي لو ن زا ىزب هناويق

 لقتلا ىلع ةيذب«ىبف ةاروتلا هيلعتناد نير ىلع ةم ولعم هقالخاو هءادآو نوعرف

 ىفناك ام عيجج نا كش الف فراعملا ىف ةمدقتملا ةرعجلا الا ةيمسرلا بادآلا رمسيس

 الف لاما ىضتقم قباطيو تقولا عابط مهالي ام ةفلتتع ندقلا تايقوذ ناو
 ةيلملا ةوقلا نم بستكتو ةداعسلا تلجتست نارصدلا اذه فرص. ىلع دعب

 ةدافتسالاو ةدافالا دصاّقم ىلع ىنغلالئاسو ءرم لصحتو ةدايزو ىن

 ىفم يذلا نامزلا لهأ ةيأب نيع ىه نامزالا هذه لهأ ماسجا ةينب نآلأ
 تاعالف ةعوتمو ةستمرحالا عملا ذه لئاسو را متل لاو

 ةصخر اهلئاسو مظعأو !مقيَمح ديرب نم ةعفنما باستك 1 ىلع ةدعاسم اهنأأ
 تادهاعملا ىف ةيبنجالا كلاملا عم داحتالا لاو احراخوالخاد ءاطعالا رذخالا

 نيوك تش سسنا رصم فرس لقاك را ل لا مفانلاب ةدئاملا ةيراجتلا
 ىف ىنايس ام هتكلمم ف تااجآلا باج نم رصم كلم سوت ل ١

 0 لمس! ها

 6« لطم و

 : لل ق 1

 ش ىوتسلا 0
 1ع هتلالدو

 ندقلا

 . دنعهريظن ادوجوم ناكدئاوعلاو قالخالا نسح نم ةيدعلا ةرخاتملا لو



 ع دي رح د هس يي لاتمام

  5ظ ١
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 0 و عادم ف لمأتلا 0 5 نأ ند وهو ميظعتلا و

 اءةردابملامدعو نحسلا ىف هيلع هربصو هنحس لعزيزعلا راصتقا نم مالسلا

 ذل ةيرصلا ةلودلا نا تعرصم نوعرف نزاخ زيزعلل كولمم هنا عمماقتنالاب

 1 ىرحن اهرومأ تناك لب نطف ميقتس م مالغل لتقلاب لحعتسل ةيذشخ ةما

 ةماتتسالا جهنم

 ةلداع تناك ققرلاو مدخلا ةلماعم نين اوق نا ىلع اضيا اذمم لدتسيو

 : 6 هسفتلهنم فصتخي نا ةءاسالا لك هدبع هءاسا يذلا ديسأل امفغوسل

 م مالسلا هيلع فسوب نجس اماو ةندمتم تناكللا نا ديش اذهفراتو

 داحصأ ءاربك هل ناكن وعرفنا ىلع لديف هنارشش حاصو كلا ماعط ب حاص

 7 ةداراب ىنعي ةيكلملا ةنايخلابامجلا امهناو ةندمتملا لودلا ف اكهرصقل ضانم
 000007 انتجت ماو ايما نيحايملع بضع نوِعَرف ناو كالا
 ْ ريرخألا ناو هلتقلّدقلا بجو 9 فادم امدح نا هل نيس الف اهاوعد

 ارا قرا هتءارت تملعاةملاضيأ فسوي نأ 5 هبصنم ىلا داعف هنع :

 ودحو ةسصنيناوقو ةلداع ماكحا كاذذإ رصع 0 2

 راد دقو ماقلا ندعلا ةجتن ىهو تايناسفنلاو ضارغالا نع ةيلاخ ةعورشم

 او هدلوا مظع ديع ةنس لك فسو» نوعرفل ناكهنا ىلع ةيرأالا خضراوتلا

 انحالا ٠ ركام يولللا ردقلا ف هداعبم ُْف لمعي ناكدسعلا اذه

 تمقهتدم لوطو ندعلا ةدوج لعاضو. لدب 7 مف ةليلملا موسرلاو كلا

 وحماست نود أم كس واع .ء ظفا >َ 0-0 و نأ ىَح ادق

 ساي 58 لزح هب 0 مديح اجار عل ١تامال مالسلاهيلع فديو لاف لهامد

3 
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2 6 
 3 7 4-1 - ا 1 3 -_ هد 5

 1 وي ا م 9 4
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 نحن مالسلاو ةالّصلا هيلع هيبنل ىلامتو هناحبس لاق كلذلو زاجحالا وأ 1
 ناف تئاجملاو تكنلاو ريعلا نم هيف انمل كلذو صصقلاسحا َكِلَع نإ

 نم عنام الو ىلاعت هللا ءاضقل مفاد ال هنا ةصقلا هذه يف ىتاا دئاوفلا نآل

 م ملاعلا هيلع ممتجا ولف ةمركمو ريخب ناسنالل ى هق.اذأ هنو لات هردق

 اولاق دوهلا ءاملع نا كلذ لوزت سبس نا (ىور دقو ) هعفد ىلع اوردن

 َنَغَو ريما ىلإ ءانقا نمبوخي لآ تا ماب ايست >5

 هانلز | انا:نيملا تاتكلا تانا كلمرلا لاخت هللا راق تسر

 ةصقلا هذه نع ربع ىلاعت هنا امف ركذو تاب الا نولقعت ركلمل ارا

 ريدقتلاو اهب ةف رعملا ليص#ح لعاوردنتو اهميف ذ نم اونكمتيل ةيبرع ظافلا

 ايهيرع اًنأرق هنوك لاح يف فسو» ةصق هيف ىذلا باتكلا اذه انتا

 هت-صق نمو لكسلاو ضعبلا ىلع عمت نارقلا نال انا رق نارقلا ضعب ىمس

 55 يلا لاقتب لانو ناحبس لأ ىضق يتلا رصم ةسجرد دلع م مرش هل ظ

 لاق هءوخا هب عنص امج هلاسو هوبا مدق امل مالسلا هيلع هنأ ىتح اف هتنن
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 للا ليجربصب ماقلف نق قرس كنا نا نولومي فبوقعي ىلإ أوعحرو ماقأ

 ا ا

 ” امملافع وهيخا وافسوي مان دع لهلاتف انيلع انءلع قادصن اولاقو لذلا 8 ا

 ةوماوةقو ةاح زم ةعاضٍر هيلا اوداعالف ا وافدسوب نم [!ينمحتاو هذأ

 ' اهو فسو انا لايف فسوت تن ال كن اولاعف هوقرعق هسفن نع /

 ءلع لطف دق ناكو كالضفو 2 راتخآ ىأ انرلع هللا كرت ١ دّقل هللات اولاعو

 4 ليما :كملاىأ 'دفطاخلا انك ناو كل كلذ ريغورصصلاو لطاو لقعلاو 0

 املأ ملمس كريعا ال ىأ مويلا تو ل كف ك رم !ٍ

 «رطمد .

 ريشبلا باه

 هيث تاجا :ا لقو اذوب صيمقلا جحر «نماوجرخ مف اريصب 2 0 آي 1

 جدل ل اذه ىدي مق | ويهذا لاقو 4 صدق ماطع أو ءاتتع ترهذ اولاقذ

 نابوةملاقنودني ارساح ايفاح جرف ةراشدلا صر لمحأ انأ اهو مدلا ْ

 1 نأ الولفسوب حير دجال ىلا هداو دلو هلهأنم 1

 ”جرخ م اريصب دنر ,اذ هيجو لعد الا ريشبلا ءاجنا ادى هنا 7 -

 لقابقلا اهلذ هيقاتل كفسوي جرسخو مآ 6 و رمعم ديرب

 وح قباب تيكب فسوي لاف نازحالا بهذم اب كيلع مالا بوعي

 ١ | زل قييشخ ىبإب لاقف كلاياو قمم ةمارقلا نأ تندلع ام كرصب بهذ

 | أ ىف ةنس نيرشعواعبرأ فسوي دنع بوقني ماقاو عمتجت الف كنبد
 06 ل ادب نأ فدسوب ىلا ا ةافولا هن رضح اماف شيع

 | انف م دق هرما نأ ىأر مالسلا هيلغ كيسوتا نأ م لف ندا نال 1

 سا لا اذ اقوي ا وأو يلام ترانس ىف ْ

 اى ةئلابلا تارابملا يصب كي هور لاسر هاجس هلا ايَمَق ْ

 | ّ | ةطيمانل كاملا ةاءارم 1 اا زاجعالا
0 2 3 

 ريح دتديدع
 0000 ا 1 لا وو يا .



 أ 5 0

 هبراماب ةقلعألا | ةكللا م | ىلع رم ةيصنم نم 0 ني>و ليل 2

 سمدش نياع كام 0 ا مظعأ نم 8 م لوعرف هحوزو 1

 راصو طحقلا نمز ىف عفنتل ءاخرلا نمز ىف تاوقالا نم ئازملا تالتماف !

 لاونم متأو لاح نسحأ ىلع اهتراداو اهرييدت ١
 3 00 ةليسولا هدمق ؛وماد دتف هلة سىربلا لح قت رط هعنصام تجعأ نمو ظ

 0 دعب كلذب حمقلا ظفح ما ةنعارفلا ضمب ذاىتح داسفنالا تافآ نم اظوفحم ١

 نمز ىف اهعابو همايا ىف تاوقالا فسوب ظفحالو ةنس ةئاع فسوب دبع '

 0 انكع ع ل لايك "3 عيل كاك ميقلا نم نوكيلم ىلغاب معي ناك ظحفلا
 ما 0 وعر يشار لس او رسما عيا

 ينباب لاق ةريمال هدلو بوم, لسراف نامنكىلا طحتلا لبو مئاجلا ىشا نا ١

 اواخدف اوذف مالسلا ين هؤرقاف هيلا اولطن اذ احاص اكءامرصعب نا ينغلب دق

 اكلَو نامتك ضوا نماراقف محا نبا نمزلاس ورك اووي ا

 عدل 2 هشع رصعو ىف م 2 كب رش ضف وهو توقعي هل لاقي خب 2

 4 اقشع يبا انك ما 0 اولاقف مح ءاوكف لاق هللاو ال ولام ني

 اوداعف مهلاح رف عا ضب 5 0 نم مكيخأب قوت الاقف بئذلا اندحا

 000 لاَتف 0 ناسا انيق .لسأ 000 انا اولاقف مهيب لأ

 نيمايش 6 5 5 ا تفسوا, لب ا الف 0 هلسرأ ١

 فسوب همنتعاف هعم ىنساج - ام> يا ناكوللاقو 5 اديحو فسوب قيقا

 هصالخرلع اورد ل الف هلحر يف عاصلا عضوف هيلع لاثحا مث كوخا انا لاقو ||
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 ” م طن لجو ضرالا ءن رشق اًضياهتلاخ ناوهىذلا لسور هولا ءءذخأ

 1 | مع نااوهو ىأر دق ناكو كصلخت كايؤر لق فسويا لاقو هلتمإ

 8 0 د وعر دال 4 ا 3 د 0 7

 / ترتتسا هولا اف ىلا لركوب م ذل سا

 1 . اولاقو سييملا هب اوخطلف اددج 06 2 و ءاملا نم * عفن رص رجح ىلع ه هامدق

  هلاباذومو هلوح لوعرب هنوخاو مايأ ةثالأ ىبملا ىف ثكمو فذلا هلك أ

 تناك ةراجتلاب رصم ىلا ندم نم اورهذح نذلا ةرايسلا تءاجالف تول

 8 7 تافثيلا لودي بمملا نم سا تا تاومالا رج 9 عمي ن“ معن اضإ

 َ . هوعاش انمقب ا ديعادهاولامف فسوب ةوخا ها وح ا لحلب ف رسوب قلع

 فتم ةدم ىلا هب 0 راحو ر ,صسم ىلا هولمُك م0 و مدع م

 8 هيزاخو مكمل ريمأ ناكو ريفطق هارتشاف هى 8 سان :أ| ديازتف عيب هوفقوف

 ” لالا نسح 00 هتيلع فسوب ناكو هاوثم ير "لاخي را رحال لاقو

 0 ّىح هبحلأ هأر نم ريا دف سوك ةفايقلا مظع ةنطفلا لماك ق زالناو
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 . هيدوارف زييفلا لا لا || ثيد ىف زاتماف قدصلاو ةنامالا تاراما هم

 7 نم اضيأ هبحأو هنجس كلذ لع لا مسعف هسسفن نع زيزعلا ةأر ما

 ماقد ا ربعو هنأ ريش تبحاصو كالملا ا ا 08

 | ةةرعأ نيس عضب هنجس دعب هنع افعف كالملا مي كااارحسوو

 0000 001 نتارخ عا طفج ان[ لجو رع رعانكلا ضوف نحسلا نم

 ” هن اويد ىلا بهذ ا مالسلا هلع فسوي داقتالو

 ' هل دقعو !ماونعو ةبترلا زارط ذخأو ةسيفنلا بابثلاب لمحو هسأر اح



 ٠ 6 احس حرب بث ل جا موا يا "7101 كي

 2 ١ / < .5ع نإ 3 2-5 +
 ا م 770 0
 ١ -بيعخي ا ا م 9

 -ثي 2 و 0 20 ىف 4
3 / 20 

0. 
2 

 بيذهلاو فطالا ةياغ ىف 6 2 1 دقو 7 7
 ءاَئلياو ئدالاو نضرملا سرنا ظننت تل 2 ا ا
 ةررقملا ةيناطلسلا دئاوءلاو ةربتعملا ةيكولاا موسرلا ظفح نم ةياغ ىلع ناكو :

 نورقلا فقامت ىلع ندا ةمأ رارمتسا ىلع لئالدلاو نيهاربلا تماق دقو
 هفشكتساو نوخرؤملا هلق امدضمي امو لئاوالا كوللا ماا قة
 لوقلا لصفل امنومضم ناف مالسلا هيلع فسوي ةدق نوخسارلا ءايكمحلا
 هذه ركذ نم ثلاثلا بابلا نم يناثلا لصفلا ىف هنيبنس اك ماسلا نم دحأ |

 ةيفيدصتو ةيرودت فراعم ىنعملا اذه ىف اهنم جتقتسإ يت ا ةيقردصلا ةمقلا |

 يناثلا لصفلا ظ . ظ
 لئاقلا ةصق نم اذخأ ميد قلا نمزلا ف فراعملاب اهزايتءاو رصم مدقت ديب أت 1

 ع ظيفح ىلا ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجا

 0 أو مهارب وا هج نمز ىف دلو دق مالسلا هيلع بوقعي ناك

 فسوي ةيناثلا هل ةدلوف ىرخالا دعب امهدحأ نيتخا نيتجوز جورتو ا

 ةتس هنم تداو يلو الا تناكو نيمايش ساف يف تنامو نيما ارو ملا السلا هيلع"

 نبش هطول امم قزرو فقر ةجوز تنامهتلا ةياثلا دعب جوز 3 ' دالوأ

 فسوي هيلا هدالوا بحا كراكو طابسالا مثو رشع ىنثا بوقعي دالوا ١

 انعم جرختنا قاتسشن امأ فسون اب اولاقف هيلع اولاتحاف هتوخأ هدسفلا

 ايف هلزذأف هنذأتساف انعم كالسرب نأ كابأ لف اَولاق لب لاقف ديصتن ولت

 هبلع اومزع امل نطفف ةوادعلا نممب فنا ىفامهأ أورماخَأ ءارحصلايل 7 .: ْ
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 كلذ ىلع
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 6 بلع 23
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 '00 قا زمالا هلاو فامنالاو لدملا ةميأ فرمت ةيرصملا ةلودلا تناكو
 ان هويطو فنمو س.ش نيع يه ىتلا ةيالشلا اندم نم تبختناف كلاما

 ايضاةنيثال اوناكو ةعياضفلا ةروشا بابرا مماعجو ةكلملا لاح رييعل

 ىلع !هذراتمم الا نم ةياغ ىلع كيا ةذكأت يكح تكف

 آذآ هوعواطي ال نأ دهملا مهملع دخان كانا ناكو ةكوللا هم 7 آلا فرط

 ظ 0 ملاصلا ا : 1 تا نع جراخ هين م 1

 زا قي الث كلذكت امفارأاو تا 0 او تاشقانملاو قلاب ب كما

 ربظ اذاذ ةمسح ةرود قحالناكو رسا! نه نايبلا ىفامل نسللاو ةحاصفلاب

 1 17 مضي ناق حملا نذأو هدب ةر م للا مفر نيمصلللا دحالقحلا
 0 | دما ورف نملا وع انعا مالا سفنو ةّميقألا ىف يضاقلا ناىلا ةراشا

 ا قينمل
 رئابكلا نم هنوكل ادج اديدشانزلا باع نيبرصملا ماكحا ىفذاكو

 59 ناو ةأرلا فنأ نوعدجمو ةداج فلا لجرلا نورا اوناكف ةمالل ةرمغلا

 ٍ 0 تح ودب لتاقلا نم لوتّقملا صياخت ىلع ردق

 ةصخش الندللا لاوما هل نيدلا ءافو لب نيدملا تاذ ىلع نادل ل

 ١ دلدتلاو شنلاو ةلاطبلا قرع مطقو لمعلا ىلع ثحلا يلا ليم مهين اوق تناكو

 و>حا نع صحفتلا ةنس 00 بجي هنا كلذو تاو نم كلذريغو

 0 نا نمو هشيعت داوم نعزاسن الك لأسيف ادرفا درف ىلاهالا

 اللا عضو نم نوناقلا اذهو لتقلا هْؤاَرْخ مارح هجو نم شيعت هنأ ربظ نم

 فانا نامزالا ىف مهتكلمت ناو ندملا يف مبمدقت مهغب اذه نف سيسما

 : فراعلاب ةرينتسم ةسرتحم ةلداع تناك
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 نيب هسلدتو هلولث هندب ىلع ةرهاظ ةمسلا نوكت ثيحب حاضتفالاو رام

 راك ف ايات ل اا يفارالا عاطقا نا رهاظااو هنطو لها ظ

 لعسرتو بورا 0 اف ابملع تترتف مهيهافرو مهلا

 ىلع مجم ناكن م لك ةمواقم ىلع ةردقلا مدع نامزالا لوادتب اًضيأ كلذ
 ةمدقنم تناك ةيركسملا ةرادالا نأ نم خ ال اذه ناالا 0 نم رصم

5 

 ظ ىلا رانيا 5 ةنيدم 1 دالس ىنو 0 مجعلاو قارعلا حتفو را

 مطب دوموطبضو ه رك اسع ةوقن الاكاذ امو رخطصا ةئيدم دعب امذ تيمدل

 نودمتع مهيد ا نم نأ 3 ةسنرم م ا نيب رصأ أ َكَنَع ةنايدلا امأ 1

 فك يل هلا ايورط الا وناكذ ةبيجع رارسا ل ناكو ةيلعلا تاذلا ةيه ولأ

 نوُذؤي اوباك مهما مدنع اداعاشن.و ناثوالازودنه ةماعلا تاكو 0

 هي نيدفتما راك ف : وأ لع وأ نواق نم ابررغ ارمأ عرتخا نم

 مبان تا موجنلاو | فا رخبجلا ليك ةيسدنملا تال "لاو ة>حاسملاو ة ةضدلل :

 زومراكناكف مهايدا امو مزاكح هقرعإ ناك يذلا قابربلا مدلا ملا

 فورملا تررظ 0 يح ماوعلا ع هيف ةبارس مممرلع تناك م 3

 ةيرصلا مولعلا فص لزت مل كلاما ف ترشتننا 1 ترش او ةئاجطأ
 ذابربلا مدقلا قلاب مسرت

 اموهع رشبلا سنج اهم عفتناىتلا ةن ارحل ةلا علا ا رتخا نمو

 قاوسلا عارتخا عم ساذلا عيمج ند ندعأ داون هنو ةحالفلا تمدق

 ريدتو ا ل آل ساسا أم اف ريبخلا فيامالا نم م اماملا ريعاونلا ْ



 © تلطف 2

 ةيركسعلاةسايعص
 ا
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 سا هل تايبالا دشنأ نوماملا لوخد

0١ 
 5 0 ا

 7 يستل املا ]|]

0 
 «بلطممت» (؟

 أ

 فن ةنندم 21 ردقونيت امو هبا مو ةنس قرع نوم الخد او

 ين لولا لا
 اباوج تراحأ اف

 تاوج توكسلا ىفو

 فنمو سوش نيع نع

 فرخ لا دل

 نكب ةناطفلا يذل

 ٠ رح ىهو ءايشأ ةثالث الا مظعلا لئالدو ندملا تامالع لهو

 ا آس] ةثالثلا هذبق ةيغولالا ةفرعمو ةيركسملا ةسايسلاو ةيكشلملا ةرادالا

 ند 01 اون اك نامزلا ميدق نم نونرصلاو مومعلا ىلع ةيلدعلا كلامملا ندمت

 زكلمملا نين اوقل اضيأأ اداقنم كللملا ناكو مبكلل نيميطم اوناكنف يقولملا يحلل

 1ك تناكحو نيناوقلا قبط ىلع هتانكسو هناكرح تناكف املوصأو
 7. انقلاب كسلا لع مهحصو تابجاولاو: قوتملاب امئاد كوللا ركّذن رصم
 كوللا تناكو قافنلا ل هأو ءوسلا ةناطب نم اهنع مهفرصي, نم نملتو ةيكولمل
 لكوا ونلاو ظءاولاوثتاذآلاو محلا ةعلاطع نولغتشي تاقوالا كلت ىف

 كك ىلع تالامع ىلا ةمسقنم رصم تناكو ةماقتسالاو لدنلا ىلا دشرب ام

 منقو كلملل مق مهيب ةمسقنم فئاوط ثالثل ةكولمم اهضارأو اح ةلام
 مهشياعم تناكتف فئاوطلاقاوب اما احلا ركآسملل مسقو ندلا ءانمال

 نيصتخع مهلعحو نيدلا ءانما أ ةكوش ووو ميسعتلا ادهف مهم انصو مهام نم

 7 ةموكحلا ىف ةملكلا ذوغنو ةيكلملا نيناوقلا نينقتبو مولعلا ةسرامع

 ناكفةعاجشلا ىلع مبامحنلوصأ مملو ركاسعلا و دونإلاةريثكر صم تناكو

 راختفألاو فرشلا ةمالع ىلطمي برحلا ىف ةدالملا ربظي يذلا يركسملا
 : | ةمالعب همسون بقاع, فحزأا نم رغب وأ برحلا نع نب ىذلاو



 5 . قمح .٠ 2 عدو هي كرد -ب
 5 : كما 0 "تلال "ا

 / , تب. نض 1 ل“ 1 ل

 1 مي 0 يي 2 ع 7 وى 9 0 م 4 1ك 3 : 3
 5 1 ل -

0 ْ : 1 
 1 مفالخأ بدسفق مجملا كلم شو ريك مهلع لو اسوا

 0 5 قاب را مم انأو مل

 يي + عونتلا كد اهعون 0 جرفتملاو دفاولا أمسح نم بجعل و ددرتلاو ظ

 ةيطملا ا الو وق نم ٠ يه اميطالسو ابكولم مظع ىلع لدن ىتلا ىنابللا

 اممئافدو اهمانصأو املاجعو اهينأو فنم رانا ىلا رظناف اهمميهاربو ةيكرلنا
 تيد اهفو ةلصتم اوس اليم نيثالث تناك اهماو اهنع نوخرؤملا هيكح امثا

 رجملا نم هناطبحو ةشرفو ةفمسو رجل نم ةدحلأو ةيلق رهو 0

 كوالا لزم تناكو ةيرصلا ةكلطلا دم هوايا نوبس احل زاكلو
 كلمنا ىلا اب كاملا لاز امو ةنعارفلا نكسمو قيلاسعلاو ىلوالا طبقلا نأ
 عمو ةيردنكسالا ىلا اهنم ةكلمملا ىدرك لقتناف زمدم رايد نان ويلا مورلأا

 5 ةعب 1 تناكو كالا رب رس تح م

 1 اهلثماوعتصي, نأ ىلع اوهشاو اَومْنَدَجا ىلاننإ كول نأ لاك
 منص سمش نع ىلا فنم نم بوكرلا دار أ اذا نوع رف ناكو كلذ مهلك

 اهل ةراشالا كالت سمش نيع بحاص ىأر اذاف ةمالع تقرا تحابش

 نم نال تنبت ىلا نش نع نيرا لا كار منصي اذكو هلابقتسا ظ
 كولم روص امه ةبق فنع ناكمدا لاّقيو ةكلملا 2 ناك نيت ذملا نإ
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 يرجي راهالا تناك امفو تب رخ مث مالسالا ءاج نا ىلا ةرماعلرب مل كلذ

 0 0 22 ةيمومملامفانماو نونفلايف ايلع ةجرد ابلهأ غلبوا
 ش ميدقاا نمزلا دراولا اهدهاشي ارق ن 0 آو 0 1 ع تنكم هبامالعو هنارامأ ٠



 كلملا نطلسن

 ةكلمملا مامز ٠

 « طم »

 لاياد هولا
 قارعلا لكأإ

 5-4 قأ رحآ.

ْ 
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 هعاسنو

 « كءطم 3

 ناحدهرذالو
 تحن قارعلا
 سرفلا 2

 0 بلطم 1

 نك تح
 شوريك ةللآ ١

 مجعلا كلا
 قارملا ةك
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 اةرع هدد تحن اع ' عنمف وتقل ف عملا ل ايلق ساي كلملا ناكو

 نقدم و دابعلا نع اديعب هتين لهأب ا هرم 2و او دالتلا فيرطلا

 ىتح ةنس ةئاعامت لالخ ىف ناتسدركو قارعلا ةكلمم ىف تلصح ةببرغ

 00 نال لق نيعسو ةعتسوب ةلاهبنم ةنس لات درس كلما املع نطلست
 21 هورصاحو نا رذأ ل هأ هيلع راغأو تاؤهشلاو ٍتاذللا لع كلما اذه

 0١١) ناس رذأ لهأ دبتساف هءاسنو هسفقرحأ ةقاضلل ةدَشْنَف ةرصاحلا
 اناكو مجعلا ةكلمم تحن لبابو نار ذأ لهأ لخد مث لباب ةعاط اوملخو
 0 ا ل لا رتك لاك اوكلا ديصر نونعن :تييلبالا اك ج
 ولا لاك ملل راصف دالبلا هذ

 5 ةلبقتسلا ةنمزالا ثداوح ةفرعم اومعزو مبجنتلا لعب اوثبشتو لوازمل

 5 00 ٠ ديل ؤعولا

 .اوعرتخا نذلا مو ةيكلفلا مولعلا لع ف

 1 د لا ةدسأفلا مه“ ءاهوأ قيدصتو مديل نانا علوتو موجنلا ء ءاونا

 5 آ تاوقمو داحالا تاك م تعلا ءاشالا هده لبف لمعلا امذكيو عرشلا

 ” داسكلا لهأ تالالضو داسفلا ةرهاظااىلوالا ةيلهاجلا عدب نم وأ داجمالا
 | كلا اودع م انيبم الالض ىك اوكلا اهنلضَأ ةمالا هذه نأ ىهاظلاو

 15 سأِ ال نكلو مومذم نف ميلف انيقب ق 511 هلال نركز اك

 ١ ” ناعأل لق دقو موجنلا هقرعع هنانع دكا لا تناك دقق موجنلا

 ْ . نينرتأ ةيبارعال ليقو هتيب عادخأ ملعب ال يذلا اذ نم لاق موجنلاب كءلع

 ةليل لك انيلع افوقو.احابشا فرعن امأ هللا ناحبس تلاّف موجنلا
 مدنا ةناغ يف قارملا داب عئاتسلاو مولعلاو نونفلا تناكتف ةلمإو ]

 0 اطملا ف فورخافتو نوسفاس اوناكف اًهفان ندعلا قوس مهف ناكو

 تلوم .تاذسللا ىلع مك اهمما دتشاو ةفرخزلاو ةنيزلاو براشلاو

 3 12 2 مااويب
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 ماشلا ل>اوسن م ٌقارعلا ةكلم ف ةكللا هذه دب تحن 0 ذورمنلل 7 8 '

 دما ايع شرد رطاشرا لكل ١ ىتحدتملادالب ذنسلا نيم ىلا :نيطسشر

 ترصتا اهلك تناكو كاذ ذا املع ةيلغتم تناكىتلا ةيفرشما تابملا كالت نم

 تييضاسك ن ة ءارعاكنلو تاحوتفلا ف أايعماطم ثتداز امعاجش ةوش

 ياس ال امك ايلا راصلب دالبلاوتفلددرتتاهنالةماخا ىنمي سيما ر يمس د

 دصقل ةديعبلا دالبلا ف راطخالا ماحتقاو ةعاجشلاب ترمشا ةكلم لك ىلع

 لامشلا سيءاريمس وةسولا ةكلام ةيناثلا ةنسرئاكل لاقي كلذلو ت1 ٍ

 رمعادلا ةكلم هطيرجرم اضيإا لاقيو ةيلاهشلا تاهللا ىنعي'

 0 ةكلم ىهو ةن الغلا كانا تعج 3 اضيإ لاهشلا 0 ش

 2 تناك ةكلملا كن نا قبس اهف انلق 9 دقو ةقرعد امو جور ةكلعو

1 
 سايذت اهدلو ىلعةءاصولابةمساولا كلاما نم امهعبد امو ناتسدركلاو قا رعلا
 أرصاق هن و

 دحتم هلخاد هينا سسشا لك 0 أ تن 00 ةدم فو

 0 3 ةريدم ثرفو دنحلا كلم اهلع رصتناف 0 0 ترافإ

 دبتساو ةكلمملا مامز دات هسفنب كلام عي نال لهأتو هدشر غلبدق اهدلو ]

 ىلا هقوشتو الاجل اهلا هتلاكساب هنم وندتو اهلا هذحت نأ تبحاف هنأر 1

 هبلق ُط تلوتبما]ؤإ اهدب يف محل ريصب 3 هسفن نع هدوأرف املاصو

 مسلابهدلاو تاق اهنأب رعشتسا هناو ايس الر وفتنلاالا ىف وروجفلا نم ذامتساف ١
 00 لبق كلذ ناكو 4 نساك تمانع فاذا ما ل كاس |

 نيتثامو فلأو رشع ةثالث 5



 ' ةصءيف ىهو تناكث يح دالبلا املسو جاتلا اهسبلأ ةدحاولا ةكلملاكامراص

 لي

 | اللا تامقولا نم ةنقاو ىف نامجشلا لاتفاب ترهتشا دق .لوالا اهجوز

 0 الف امفرصت يف اوراصف سوفنلا نم نويلم وحن ةن ركسعلا انو تناكو

 |  ءا ربع همأتناكو ةكلمل رونق سان هللا ازصاق ادلو اهم بقعا سوت

 اانكو تيصلاو ةرهشلا زارحاتدارأو كالا مامز اهدد راصف هيلع ةيصو

 . ىونين ةنيدم لاثمىلع ةنيزلاعاوناب اهليزؤ لباب ةنيدم تنبف لاخلا راخفلا
 " ةيراق ةداع ءانبلا ةنؤمتلءجوديمارّملاو رجال اب اهراوساتنب وابعاسن اردو

 ؟ةقصالتم تالحعتسام رع ثيح راوسالا ةضبرع املعجو ةنرفق ةبلص

 . ترفح اما لاقبو ةعرسلاة باغ عم دحاو ءازح ىلع اهضعب عم ةيزاوتم ريسل
 ” لك ساحنلا ىرم ةرطنق ةثام قدانللا قوف تلعجو ةقيمت قدانخ املوح

 ” لكشلا ةليمج ةقلعم نيتاسب ةنيدملا توب قوف تامعو لباب ىلا لصوت ةرطنق
  رييدتب ةببحع خبارب نم اهلا لصتو لوادجلاو ناردنلا يف هاما ام يرحب

 راجشالانةسورغملاةحيسفلا تابحرلاوةعيسولا نيدايملاةن.دملا ىف تاعجو بيجع

 رخآ ىلا باب نم ةنيدملا يف ريسملا نكع ثيحن تاهجلاو راطقالا عيمج نم

 .ةطالس ملفعالو دج لق ةلباس ربمشلاب 1 نا نودد رطانقلا باوبا نم

 | لا ايقذ رمثو صعب ايضح راعشألا قاقنلال زامل

 : ةلجدلا رم ىلع ىونيو نيخرؤما باغأ لوقىلع

 0 تاغ وهو سيما ريمس ٌدكسلملا يه لباب يلاب نأ اذه نم مهفيف

 لادادملا د ل م دما ىابلا نأ نم ةاروقا

 اس رخدق تناكو ىلب اءلالطأ ىلع ةنيدم تذبةكتللا هذهلعتو ةددملا روهدلاو

 1 الا اذبم اهنمسو اباحم ريغ يف يرخأ ثهش وا ا 3
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 كيسحو تورامو توراه نم + رحسلا ملت نع كيهاو ةرحسلا ىل ءارغو

 اذهمو توغاطلا ةرصنل ميلءراحس لك نم نادملا نم يا ةعمجام

 لاك نيتكلمملانيب ناكوماكملاو كوالا نم اهرواج نمىلع م اتا ءالولا محل ن ل

 فصولا اذه قبو ماربا الو ضققن هبرتعيال ىذلا دسهعلا قوئوو ماثنلالا

 ناكهب ا ىلع صن دّمف رعاشلا سوريمأ 1 مهداورب برح مايا ىلا لالا
 محل ضرع هنا نوخرؤملا هرك ذ امم نابتسا مث لماكسلا حاصلا امهنيب همايا ىف

 َتفعضف قب زمْلا نم ِكلامملا لع رطب. ام دالملا لبق نماثلا نرقلا 0

 قافدلا كلامو: فازوا مسقم ناجسف قارعلا ليل تقاَعَو رصمة كسلا

 انديس ديفحنبا وه ىذلا ذورلا وهلباب سساىذلا نا مواسملا نمو
 اوبسن دمفزاموراونان ويلاوخرؤم اماو ةأروتلا صن : وه م مالسلا هيلع حو

 لباب كلم ركاسع دحأ نونيم ةجوز سيماريمس ىلا لباب ةسدم سيسأأ]
 لباب ةكلمم نا كلذ نادو ةيقرشملا خيراوتلا ىف ريمس ٌةكلملا هذه ة

 كونج نب قيل ايتتد ركلا دالب ينغرو : أ ةكلمم نام زلا مدق يف اهر واج ْن

 نسوة كلا[ مْ روا كلما اهانن مالسلا هياع سنوب انديس ةنندم ىن

 اهلو>رئاسلا فوطيرال فصنو خسارف ةين اع لوط ىف ةميظع ةنبدم تن

 مدق ةئام امع جراما اهروس عاشر ناكو ةعاس نيئالث وحن ىف الا ابطي

 ىفاهضعب تالجع ثالث هقوف ريسي ثيحن ضيرع راوسالا رادج عاسنا

 ةسمخ ارلخاد ىفو ةنيصح ةشدم تناكو ةعرسلا ةءاغ عم ولو ضع فاي

 دم سوا 00 مدق اا جربلاعاشرا ا اجر

 نيتللاناتسدركلا ةكلمتو قارعلا ةكلمم ع نسوا تي كاذذا تناك ين دا ىوتإإ]

 رحسلا بئاجع نم هباترهتشا ام ةريتعملا كلاملا لجأ نم اناكو هموُرلا هذه

 « باطم »د

 ةئردم سكس

 ةنيدمو لباب
 يوان



 ١ لطم «

 نيب ةرصاعأ

 رص يتطان |
 ْْن عيجو برا ة ةرائو و حاصلا ة رات هن رفلاو قارعتلا كل 3 را ميدقلا يف قارع

11 : 
 - رد 0 ةكدمم مدس ا م ناساب قطن 4 ربعلا ةعدقلا مالقالاب

 ينل ةيلخادلا ثداوملا 0 ةفقيفح نع اللام ناسل حتصمب د 1 ]و 0

 ع ٠ املع شوةنموه ام نا لالا ةءامنو ةيريوهتلا زومرلا هذه 25257

 هتنط مايا ف قابلا هكه تصح يذلا رصم كل. ةوق ديف اهئانبل سب خيراتلا

 ىلع لد هلكاذهو ةببجع تاودألاو تال آلاب فراعملا تناك ه مابا ىف ناو
 | نءاسأ داغيو ةرابللو ةعانصلا ىف اهمدقتو ةلونلا هذه ةكوش
 ا تارم ةدع رارج شيخ راس س ميظملا كاملا اذه نأ ةممدقلا تاباتكلا

 ُك و ةميسجلا تاحوتفلا حتفو ةميظعلا تارصنلا اهف رصتناو كلاملا يب ءاقأ

 )04 ولع ةداد تمسلاو هاك لع اراك ذازو هن هأنم

 ع هراثعاو

 اطعام ناو قرف نم مهغ م« تناك بورملا هذهو

 "يذلا قارملا لباب ناطاسوهو مولعم نأش عافراو ةيوق ةكوش بحاص مظع

 | ناك يذلا مهم كله الا رصعلا كلذ كولم نم ةرئلاو نقلا كنا ل

 ءأ ناك دوهملا نمزلا كلذ ىف ناف قافولاو قامشلا كلملا كلذ نيبو هني
 ىف فتيتسفانتمو راخفلا ناديم ىف نيتقاستم نيت د اسدلا ندم

 ْ لبايو رصم اهو رايتعالا

 ' ناتميظع نيتنطاس |هريغ ليك © نير اك جاوا دقأ لد دقو
 ”ناولينلاو ملاملارحبلاك هيعيبطلا دودملا اههزيمت نيترواجتم دودحلاب نيتلودو
 ةكلمل بابلو داع برغلاةكلممر ص1 ناكفليبقلا اذه نم سيل كلاملا نماهريغ

 متعوب نكات ةةموكملاو ةكرلناونعا كولو" رمال نس
3 2 
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 1 20 ظ
 ىنلاو ةورثلا ةفص ةيلاطلا نامزأالا ةبس كلاملا_نماهريغ لق تل 1

 هلع تلد 6 ةيدعلا ة ةبقنم ىف تنكمو ةيموحعلا عفانملا ُْى و

 انفوتشم عئانصلا صخ امف رئاودلا عستم اميفر اندم امدمب ناكف خراوتل ا

 رم ديعص ىف دجوب ام كلذل دهمشي اك ةناكملاواعو ةناتمال ابعوتسم ىنذلل
 .ةنبدم ةدامش نم لدعأس يلف نآآلا ىلا ابقاس ىلع ةمئاق لزت مل ينلا ىنابلا ل
 هنم بجعي ام ةميسجلا اهرانآو ةعدقلا ابموسرىف ناف باب ةئاملاتاذ هويط

 ضرالا تحت ابف الع فوقولا ىلا نوحاوسلا لصو دقو با

 ةسمخ اهلع رم دق اهودجوف يلزالا اهئانب خيرات اورقو روبقلاو ناادلا !ٍ
 هذهىف جرختسا دقو روهدلاو روصعلا 6 مو داليما لبق انرق نورششعو

 ةد.عأ ةتس ايلاطيا كلامم ىدحا ىلوبان ةكسلمع مدق دبعم ىف شبنلاب مايالا
 لوط رايك ةعبرأ امم رخخ الا ناوضلا نم ةنوجنملا ةنرصملا تاعونلا

 0 تك 0 اق اننا هطي# رطقو رثم ثيل اجا ا دو.علا|

 ا رصع ىف ناك هناثملا هذسم اهءنص نأ امول قيرربو ا بساننو اهعاشرأ |

 فق مدقتلا ا ناك كاذ ذا رصم ناو رص راجحالا تحن نف هب دوجو#

 لكساو نارينصف نارخ الا نادوربلا امأو ةّلاخ تاتحا نما 1 ١

 هذه تعب دقو لكشلا بيرغ ليلك او بهذملا خبطلا عون نم ةدعاق امهنم ا

 جارختسا نا كش الو دازلا يف كنرف فلا نير أب سيرإب يف ةدمالا|

 2 اينسور كانوا لاايلقاو رسم صاع م هذهأ]

 ىلع ىهو ةنس فاآالا و رورم دعب نآلا اهجارختسا مث ةعدقلا اهدءاعم
 هذه لثف امدام ةوقو اهتءانص لاكىلع لدب غلبما اذب- اهميبمو ةنسح ةلاحأل]

 ةبوتكلا ة ةح ملازاولاا ةفاتخلا شّمزلا ةنسحلا ةب علا ىتابملاو -_ ةدمعالا ا[

 1 ٠
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 3 :اك ماو ةتيمحلا سو يلع ةيلوالا نامزالا ُْف ةيدهومعلا مفاذملا م اسقأ قيبطن 2

 لوصف هيفو ةيلع ةناكع مدقتلاو ندمتلا نم

 ّك والا تايخُفلا

 / اهمزارحو ا راوداو ةقاس ناَغَا ةدع َْف اهانغو ردم مدقت 2

 ىلا ةوحوب 7 هعل رمق اوملل
 02 ل م 4

 ايلباق ةيلحاسلا دالبلا ملفعأ نا ةيكذلا لوقملا بابرأ ءارآل ردابتل
 رحبلا 00 مل هناو ةيرصلا رايدلا وه ةيمومعلا مفانملا ىف مدقتلل

 انشأ تناكامناو ةعانصلاو ةعارزلا ص امف رصم الب لشم ضيلا

 نا لع تناكاهف ةيمويملا مفاخملا ةكرح ناو اهظع امدقت ةمدقتم امنايمعو
  لبقلا هجولا وه يذلا ىلع 9 اهديعصزاف ناتالاو طاشنلا ن ل 8

 يرخبلا هجولاب اهتلاقأ لايمأ ةفاسم الا لينلا نم دعبب ال هيضارآ عاسنا

 ةيعانصلا ديلا ةدعاسع نكم نيهجولا الك ف عورف ةدع ىلا لينا بمس

 )لآ ةريكلا قدلا ضعي ..: رماظ ومو اهعاتم لصوت ةنلمقلاو

 ىرخأصىلا ةعيضنمو ىرخأ ىلا ةءرقنم روفكلاو ىرتلاىلا القت نكك اك
 أرحتو ارب ةفلكلا ريسيو فراصملا لقأب اذهو اذكهو ةنيدم ىلا وأ

 لخاد يف نفسلا ريس هيف لهسي دج عسأو ريصم ليب نأ مولعملا نمو
--- 

 ةيرصلا رايدلا نوكىف ببس ىوقأ أ ىهاظلاف ضعب عم اهضعب دالسبا



 17 5 5 هضم 05# 2غ ب يب >7 جبل 0- جدو
 1 هج 0 8 د ايي لاا

0 1 37 
 دب ا ا ع 0 ا

 < و 1 مع"
 8# ني 6 ِ 0 را

 مهنا نوبسحي مو ايندلا ةايحلايف مهعس لضنيزلا الاممانب رسخأالاب كت ١
 هتقول عج رام

 اان ءاركذار معار اح -- نيرا قوام ةرثك عمو :

 نوبرش لا ديالا مهعدب نف ماهوأو عدب لهاو ن1

 ةمقاوؤ اهتاذ دحف مشن تناك نآو ةداعلا 7 و مهنول ال انابرق نييمدآل
 مهدت نيروصلا دنع سبقأ ايدل ةريربتما ثالادنع ضرالا ميلاقأن م ريغ

 لحاوسلا لها ىنمي نييكيئفلا كلم راد تناك اديبص ةكذمم نا لاتو

 ىتلا ىهو ادج ةرماع-تراصو ةروكذدملا روص ةيده تال © 7 ةماش

 00 برغلا دالب ىلا ةعامج امم بهذ دقو هةر مفانملل اعبتم تناك

 ةنيواشماو ةئاعاع دال لا لبق 4 3 .ظع ةكلمتاهوامجواهو رمتو هنجاطرق ةنيدل

 ماشلا لحاوس ىف ناك هنأ برغلا دالب ىلا نيبروصلا ةرجابم ببسو ٠

 5 نيرابخ ابجلا سس ناك نويااغب ىعشلإ 5 مولظ كامنييروصلا دالب

 دصقل كاملا كلذ هلتمف هشيس هل لاق 200 نوددد ٌقعَسل تت ا

 هنسأْرخ ىفام عيمجو لاوم الا ن نماهجور دعا تركت تلا دن

 هذه ترمعف هنحاطرق ةسدم كانه ت عسل برملاب ةرفأ ىلا ترفإ ا

 تراّصو نييروصلا ةكدمم ةوّقلاو"نشطبلاو ةوزثلاو فلا ف تقر 2
 نيب ةوادعلا تدتشا دعب امفو نينامورلا ةنطاس راد ةيمورأ هير امم دعب اهل

 0 اذه نم يناثلا بابلا نم يناثلا لصفلا ىف هركذ ذ مدق اني

 مجعلل | اناغر اوراس ةنلكظلاو لا ع نين وصلا سى 3

 دقوماشلا تف ا مدالب برعلاح تف ةاض نا'ىلاساموزرلاو نانا

 ماقلا ب سان اب برعلام دقت قح ىفء يش ضب نيبروصلا ىلع كك :

, 
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 جابر وع سبه دج

 « لطم »

 نيب ةرخافملا
 ) 3 يل-هلاو فندلا

 اا

 هيك نع ادلب

 ثايثلا ءامام اودمتسا ا بصق نءمالقالا اوذخأاذاموق

 تايفرشملا دح لاس الام اودعب ناو مهداعأنم اهم اولا
 ظ رخالا لوق نمو

 مالقالا ةنساب امدلا اوكمفس ٠ مهند ةوادع اوفاخ اذا موق
 ٠ 0 ِِء 03 م 3

 1 ماسح قيقر نم دشاو ىفما هياسلب باك نم هبرضلو

 ( ىنلا يف درفم )
 ١ ريداقلاهتعاطأ اطخطخ ترا هيلقت ىف ديعتس عارب هل

 لضف نمو كولملا يلا تاتكلا نم تاتكلا ىلا جودأ كولملا مفقملا نا لاقو

 ف بناكلا هجارب الو هلق ىف بتاكلا محارب فيسلا بحاص نأ ةباتكلا
 يضف :ىف ىنوراا نءال اهنم ةروهشم او فيسلا نإ ةرخافلا ةلاسروهفيس

 ا فيسلاىلع ملقلا
 مالا ةقرخ تناذو نانزا هل ثتعضخ يذلا فدشلا ملقا مدخن ا

 ىلقلا هب يرجي ام عيش لازام هلداعي ءىثال توملاو تولاف
 زاو م ىلا كاملادبع نيددزي 1 ا تاغاليلا زوم نمو

 رخؤت وداجر 2 , رايلاذ دعب امأ هّتعم ىف هيلع 0 هغاب دقو دنا

0 0 

ْ 
7 

 ا

 'ارشو تنش ام أ ل دمتعاف ياك كانا اذاذ ىرحأ امهمأ ىردت اف ىرخأ

 8 ملعن يذلا هيلع ىنبب دقو نالسرا ارق ىلا كولما ضعب هتك ام هنم

 ]وخدلاب اهلهأ |: صف نيرذناا حابص ؟ تام هاذه اند د 0! نوامرا

 ريمدب اهان رمدق لوقلا املع نأ اوناف انتيصعم نع جوراخاو انتعاط تحن

 جو ناحرو حورف انتيصعم نع جرخو انتعاط تحت لخدب نمم تنك ناف

 |0 رك هن نرال عقاملاو هفلظ ليل رقاماكالا تنك ناو مي
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 ؟كقلخ هللاو هلل املك لامفالاف رشبلا عضو نم ٌةيروصلا فورا ا هذه تن

 ا نيف لاح لك ىلعو نوامعت امو

 راثتالا ىلا اندسب او رشتاف العا لالش يرانا ل ظ

 ( رخآ لاقو)

 راثاضرالا ىف هل نوكي الو. هب ءاضتسي ال تش ىفلا سل
 الع سسأت ىتلا ءاجحلا فورم ةيسنلاب نوكي نأىنبش لوقلا اذهو ٠

 ىه لب امد ثدشس فد ليلد هعدق ةباتكلاف اللاو رو مأ طخ

 رشبلا ضو ض< نم تسيل اهناو اهبمدق ىف كش الف ةيهلا رارساو صاوخ
 ةصوصخملا ةباتكلا تناكن اف لاح لكى لعو ميلسلا لقملا هما ال اذه نافا

 مرمأ تييبو مدالب يف قلاب ب كنت ف لو مهماو نييروصلا عارتخا ء.نأأ

 نم امناذ د ىف ةباتكلا ناف ركس ال لضف مهلف نانويلا ىلا مهم لقتارأا

 اولاق بابلالا يوذ ةنسلأ ىلع لوادتم اعاد 0 لضفو هلو الا ١

 1 مىمالفإ هداوطأو تراطللا نكراو هداضو كلانا ةا د
 لاجرلا اموص نع تزمحت اذا لقاعملا ناصن :اسونلام الا سدو

 يف نا ول اولاقو ءاشي فيك ءاشنالا ملقب هفرصير كاملا كلام بتاكسلا اولاق

 باتكلا اولاقو ةعانص لكل اير ةباتكلا تناك ةريرم ةننسف نا

 ةحاحر ىلع لدب نازيمو لضفلاب قطان ناسلو ةمكسملا كلفو بدالا ىلإ

 ةئعألا ريبدتقلامملاو ةسايسلاو ةسايرلا تءاق باتكلاو ةباتكللابو 1
 امو لاوجلالا ضاع ماظتاو لاومالا رصح يف نودمتعي مييلعوةمزألا

 لئاقلا لوق نم نسحاب اود

 4 يت الا نورك كد مو ع ا الا مدآ ميلعت ىف ةلخا ا

 «© لط٠ د

 ةبانكسلا نا يف

 لئاضغلا نم

 ةيلوالا



 يما

 6« باطم :

 نملوا نا
 فورح

1 

 موس 0 ىلع ةناعالا ىف مسج عورشم ضو ةميظعلا ةحايسلا ةديم

 ا ةرومأم ةلودإو بيجعلا مدقتال ةبح ةندمتم ةلود رطاخب الا رطخمال

 راحبلا راطخا محتقت ةميظع [يرفس تاذ ةيرحن ةحايسو ةحالم

 نيتاه نا ىلع لدي لكو راطقالا عساش ىف ةماعلا عفانملا نع ثحبتو

 دما كلذ يف نا راكفالا لامعا عفانلا ميدقت ىف اهدنع نك _نييتاودلا

 ١ راصبالا ىلؤال
 ارهالا نوللاب ةغامصلا فشكتسا نم لوا مه نيروصلا نا مث

 براضملاو بايثلاو للملا هتاعونصم نم ءارمالا ذخت تناك ىذلايناوجرالا

 ةفدصلا نم مهدنع لوجلا نوالا اذمل مهجارختسا ناكحو بابقلاو

 فدص نم ةراح رسك اعئاج اباكى أر مهماعر ضءب نا كلذو قافتالاو

 ”نوالا كلذ مهبجاف نورا رجالا نواب مكن نراش الك اكرجلا

 اونقتا يتح ةشقالا 0 1 ةلمبللا هدهر ءاحْنأ نم اوجرختساف جيببلا

 .كولمل امس ال دهملا كلذ ىف كواملل ةنز ةدم دعب نوالا اذه راصف ايتغبص

 مفانلا ريثكتو عئانصلا عارتخا ىف اببس تايقافتالا نوكنت ام اريثكو رصم

 "ثيح ةباتكلا نف ةرهشلا مهروأ امم نويروصلا هعرتخا ام ةلج ترمو
 ١ ةيكنرفالا فورملا اهنم جرختسملا ءاجملا فورح اوعرتخا

 0 نارا 2 ل ملا نع ءاسملا فورح لق 0

 جرختسا مهنمو ةياحملا مهفورح نوذيطاللا جرخت 3 ةعدفلا لانوبلا

 ةفرعم ىلا مثالا تلصو ةليلقلا فورألا هذيف مهفورح ايوروا يلاها عيمج

 .اذهو در 3 نم دعت ةقيقملا ىف يمن أهي ال مولعلا

 01 لاعتو اير هنأ وه عضاولا نا ىلع مهئايبنأ ضعبل يناير ماحلا اما
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 مهلع ءايتالل امسالل ماتثلا لهل نق هثاناو نطولا .> 0 000
 هعابارباعمىلا هنوبأت 1 ناب ىصو مالسلا هيلع فسوب نأ مالببلاو ةالصلا

 سوكتيمسنأ نإ سون كالا نأ نوخرؤل هرك ذام نييروصلا نع رو امو 1

 اوراسف اهرسأب ةقرفا دودحهل اوفشكينانيب رحبلا نير وصلا نم ةعاجرمأ |
 اهفارطأ اوفشكتساو ةقرفا لوح اوفاط ىتح نينس ثالث مزلقلا رحب نم

 رم رصم اواخدو يناشلا ضيبالا رجبلا نم ةثلاثلا ةنسلار خا ىف اوداعو |

 بجعانم وهو نورق ةينات وحن ىسيع داليم لبق كلذ ناكو لينلا بصم

 سأرباورم مهنأدنالو ةقيرفا لحاوسا وفشكتسا ثيحنييروصلا نم مقوام

 داكب راحبلا تا: طسو يف هيف نفسلا ريس ناك نامز ىف اصوصخ ريخلا مع
 مساتلازرقلا رخآىفالا نويلاغتروبلا هفشكتسي مل هنا عم اليحتسم نوكيي نأ]

 عمو حيقالتلا نسر رف لاو لوا يل مشع أر هوو

 سم دعب الا ةيرحبلا مم احايس ىف هيلع اورع ملف هل مهفاشكتسا ٍ

 ةنس ةرشعأا
 هلاخدالوهب ةماقالل قالا اذهيف مهملاهأ نم اسانأن ويلات لال سرا الو 00
 ثقولاكلذ رف هيلع ولوتساو زيان الا مهم 92 هع دال ميك 0 ا

 نيب ام هلهاو ااباو اباهذ دنهلا قيرط كواسىف زياكت الل أعفأن ميلقالا اذه راص ظ

 سأرلا اذه ىلع اوسسأ دقف زياكنالا ةضبق ىف فصانتلا لع ضيبو دوس ١

 بونجلا ةهج ةيقي رفا ةنردم دعب أ يهو باكلا ةنيدم ىمست ةيزيلكتا ةنيدم ١

 هنم ةرضاملاو دنحلا ىلا ةبهاذلا نفسلا عيجج اهيلع يسرت ١

 ناتحينن جتتتسإ رسدم كالم 1 ةيقي رفا ىف نييروصلا ةحايس نمو

 ةرمآالا رصم ةلود اهو نيتميظع نيتلود مدقت ىلع امهنم لدتسب ناتميظع و



 - ... يه تبغ +... يصصقابب بيوس ريع. بوق بسبع وجمل ا

 هام يسم

 00000 لي
 أمزالا كلن ىف تناك نييروصلا ةلود امتاودب عافتنالا ةيولوأ ىف قملا هل
 تاراجنلا لع لعفلاب 000 بكل و كلاسملاب 0

 اناكن أدح ةلياق رحبلا كللاسع : مهقر مم ادد ملا نر“ اهريغ ناكو

 املع ادحا ارا ال نأ لع نور

 ؛رئازج ىلا نورفاسإ اوك نيبروصلا نأ نيخرؤملا ضعب ىيح دَقف

 !ناواممصاصرلاو ريدزقلان داعمججا رختسال ريدزقلارئازج ةامسلا زيلكنالا

 آلا ةمولعم ن 0 اق را رار كان ىلا ةرفسيف سهذ نيبروصلا

 هذه دور ةنلمور ىرجأ ةليفس كيد ءاروذا حم اذ مريغزود نييروصلل

 كلو قرختا كانه ف.يصر ىلع هتنيفس فذ نايروصلراخا اهفرعتتودكسلا
 ةيبنجالا ةنيفسلا ودقه ال تح كلذ لعففا يناجي ىرخألا ةتيفسلا قر نو أملها

 ىلا بهذو أحاف هسفنب وح نا ىفدهجاو هريغو هسفن نفسا كا اق هر

 00 0 و رداو ةيدقع ةافاكم كلذ لع ه ءءاكتف ةرئطق وح روم لها
 نطولاةحلصمل هعنص امل ءازجمار ك الا ةءاغ هومرك او مامن الاب هيلع اوقدغأو

 ةرس دشن هلاح ناسل ناك نا دعبف ىروصلا

 00 | مارا وأ نلام احا نحن اذا
 اهؤايحو اهؤام ابفو بوت املا مئانتلا ريخ انسقأل

 ةرمسع دش داع

 'اداءانأ نري كلا ةرط ةحرت نك
 فااصملا 0 كيج نع ١ تافأع د دق ةرسمو

 عابطلا ىلعةيلوتس ةبحح نطولا ىف محل ةيماشلا لحاوسلا ىلاها ناكف

 1 عاطالا ءافشو هبورب ىلع صرما ةدش ةبعدتسم



 ١ _ ظ

 قونملاب تلخأ امل لمملا املغ ىرجو تمظنتا ول ةيئنلا تالماعلا نإ
 نم كلذل هللا هّمذو نم يلع لمعلا لهم وه امم لاملاو تقولا ىلع اهتيفوت |
 يتأا نامزالا هذه ىف امس ال بيصن دهم لكلو نيظةيتسملا رومالا ةالو |
 دهعو دهعلا اذه نيب ناتشف تاببسملا ىلع تّمبطتو بابسالا بيف تن 1

 قاشملا اودحتقاف راحإلا بوكرو راطخالا ةراجتلاىف اولواز نيذلانيروصلا |
 مئانلاب مدالب ترمع ىتح بيج هجو ىلع مهتراجت تم.تاف نامزالا كلن يف |

 0 نبدورو ضر ىفررَج تره لئابق امم جردخ لب ةيمودعلا |

 طبحلا رحبلا اولخدلب سلدنالا دالب ىلا ايأ اواصوو اينادرسو ةيلّقص |

 اينابسا ةكامنمنوجرختسي اوناكو ممرات زكر ءسداق ةنيدمتراصفىرفلا |

 مفانع مهضأرغأ اولانف اهنداعم ةرثكسل ةميسجلا مئاخملاو ةميظعلا بساكتملا ٌ ظ
 اوناكو تاراجتلا داون رصعألا كاتىف اودرفتاىتح مجعلاو ب 2

 |ممف ةراجتلا ءارج 5 لوعنع نيروكذلا نيرحبلا عفا نيصت#

 ىلاةسيفتلا دنحلا مفانم بلجتو امهم عافتنالاب الواط انمز دنحلا لهادرشا 6

 ضع ابا اولقثتساوة طفلان ييرودلادنغ ترثك الو برعلا دالي لح اوس |[

 ل رلان ع الدب مهمفسل ايواهاهما وذخارافسالا

 مهتافنو مريغ مفانع اومفتلا تاراجتلاو رافسالا ةرثكف ةلجابو ا ظ

 1 كلاملاو قرطلا فيرعتمدعو ةبرحبلا مرافسا م 1 زونلابب اوناكو

| 
' 
 انازأاو ةيصوصخلاق وفلان م كالذ نواعح وةحالملاو ةراحتلاب صد مهطو' |

 اصاخ ناك ريكحتلا اذه سيلو بارغالل اهف ةصخرال ىتلا ةيراكتحالا/||

 نا نظيو هصخم امفلك ةفل اسلا لودلا عي ب4 الصا ناك لب نسوا ةلودب |

 نا ىف نودهجي اعاد اوناكف مهانمل هذه تاستك | ف ع مهمحاز نأ.



 «ٍبلطم ١»

 ةعانص

 ةعونصملاتاعان
 قم يتلا ةسيا

 مهريغ برعلا

 ةسمالسالا هنآ

 مقاملاضعب , 0 ٠

 ةيمومعلا

  ةيعرشلا تالماعمال اوبوب ثيح ةيمومعلا مفانملا نم ةمفانلا لئاسولا 6

 ل

 ماياف ةراحتلا نأ ولعملا نمو اهلا ىلع نيفرطلا نيب ةراجتلا تداع 2 رفالاو

 .ةيرعلا تاعونصملا باج راصو برعلا دنع !ملكمئانصلال 1 تعاواجلا

 : !نيح اننا فارطا ىلإ اهضابعم نم

 تاعاسلا تاعانص مهريغ برعلا اهب قيسيبلا ةسيفنللا تاعونصملا نمو

 ذا تناكف جيرفالا كلم ربك الا سولرك يلا ديشرلا اهادها ىتلا ةعاسلاك

 ظ ترعلل ةءرتؤملا هع لكما ةسدفنلا تاعَو 0-9 0 رصعلا لدي كاذ

 اذهو ةيفشمدلا فو ءسلاو هيلصوملا 00 لك ل 0. لأ 0 ترس ' لعق

 ةتاعا ا داود م6 يكمن لنوذفلاو مولعلا نم ىدحن ال أم عارتخا ريغ

 ليق 1 اخو تاعادتالا دانز مهم ايخو

 قدغ ناير شيعلاوأنمز ةمعن ىف اوعتر مدر

 قطن نيحامد ماكبا مث مهعانامز ىهدلا تكس

 نم واخت ال اهنأ هل ربظ ةيمالسالا هّمفلا ىتك ىف رظنلا نعما نمو

 0 راخلاو ضرسقلاو ةيراضلاو ةكرشلاك ةيراجتلا ماكحالل ةبعوتسم اباوأ

 .ةيوابروالا تالماعملا 0 ا اا هال

 ' ماكحالا بتكل زن موابزوأ تالماعم ىنبم !ماعينلا ةجتفسلاك اهم تطبنتسا
 ”اىنيش اكالمعال الع لزاونلاو ثداوها ىلع قيط#و ىلتن نآلا ىلا ةيعرشلا

 'ممهاعون تشعناقرشلا لها عم مهلماعمو برغلا زاح تاطلاخم امتاو

 ١ عون كلذ. ىلع بترو ةيراجتلا ةكركلا عزاو مهف تددجو ةقراشلا ءالّؤه

  لصفل ةطلتغ ةيراجت سلاجع ةيمالسالا ندللا ىف نآالا بنت ثيح ماظتنا

 1 1ع ةيبوروا بلاغلا ىف نيناوش بناجالاو ىلاهالا نيب تامفارملاو ىواعدل



 اذ
 هراثآ تناك ىذلا ندمْلا لوبتل اواهأت رح ارب ايندلا كلام لع تاحوتفل | 2

 ةيرحبلا رافسألل اودصتف مورلا ةلود نا 0 بقع ابدا ةدوجو م

 عرما ًادبم ىف نيينامورلاك اوناكو حوتفلا رفظب اوزافو بورما اوربظاو
 نامزالا ىف اوماذت ساو :تارافلا اونشو ةوتطا اوديدجو نفسا |

 تيب اوعرتخاو ةراجعتابعتمتلراحبلاماحنقاو راطخالا مشبحت ىلع نكأمالاو
 راطقالا ىف ثلاثلا نرقلا يف مهم اخ تناعأ ىتلا ةريآلا

 دنحلا رحىلع المل مالعأ تحال دقو طسوتلا رحبلا ىف ددريو وت ةيقرشلا

 قراطلا لبج ىلا ممراجن تدتماف دالبلا ميم يف ةراجتلل ب رعلا راجت ىدصتقا

 ممل راصو نيصلاو دنحلا ىف ةيراجتلا مهنلماعم تمسجو سرفلا راجت مهلثمو

 ناليس ةربزج ىف ماقأن قم فرغلا ومنا قح > ميلقالا كان ىف ةيراجن 5 5 ْ

 ةلودلا دهع ىفو ةدىدع نكح اما يف اورشن او ةينيصلاو ةيدنملا ندملا ىفو

 ربم ىلع ةديادجلا تابضقلا تسسأو نادقلا نحو مولعلا تيان ١
 نادإبلاىف لوم ةفيفملا ةيبرغلا بك اراتراصو ةراجتلا سما مظتناو ةلجدلا

 ناكم لكو ةهج لكى ف ممراجت تناكف ةقلم زاغوبو دنملا رئاَزج ىلا ريستوا
 ترثكو مجعلا رح ىف فاريس ةهج ىلا هجوتن ةريبكلا تكا تناكو'
 تح برعلا دنع ةراجتلا ناش عشراف ةيربلا دالبلا رئاس يف ةيبرعلا تاحايسلا

 ةراجتلا رومأ يف سسأتو شاملا حالصا ىف هب لغتشب ءىش مظعأ تناكا

 لودلا عم تادهامملا تدّقعو ةبرغالأو 0 ةفاللا مايا يف لوصأ

 6 مالسالا لها ةماقئتسا نس مدالبب ةحالملا ناش ىف ةيوابروالا ةيبنجالا

 لصح ىتح كلذ ىلعرمالا ر.تساو رحبلا ىلع يتلا كلاملا عم اسال ةيبنجالاندملا

 مالسالان يب ةعيسملا بورحلا تمنلا اهذ كلذ فمضاف بيلصلا لأَن ئ

, 
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 عارتخا نا
 تيل ورعلا

 فانملا نم حا

 71 هومعلا

 اهفرعي اال يتلا
 نومدقتلا



 1 ا

 ثاكرملا عم تاك ربلانأ الا باذعلانم ةمطق يوبنلاثيدحلا ىف كر فسلانا عم
 0 0 كل هل أرفس ثدحأ مدا | نا بونكم ةاروتلايفو

 حيف : اولا 0 هللا دالب

 هنع هللا يضر ىفاشلا مامالا لاق
 ااا سمت رافسالا نفرذاسو ٠ الملاط قناطو الا نع برت
 ٠ دحام هروح و ةمادإو ملعو ةشاعم ةناتكاو مه جر

 ةلرالا تيد ىه ىلا ةلصبلا نال بطلا ةمجنالا رحبلا ىفليلد ممل نكي. و

 آد ا رصعالا ىف ايفافكتساراضاعاو نيمدقالا دنع قريت نكت م

 ىهف برعلا اهيصاخو اهتعانص فشكتتسا ةرجحلا نم مياسلا نرقلا رخا يف

 علطا الو ا تاعارةخانم تسيلو سانلاءومعل ةديفملا ممماعارتخا نم

 هو ةعدق كامرا نم ةمولعم مهدنع تناكذا 001

 ١ م يدتم اخقلا 0 هع سيطانغملاب ةمسم ةرا لع لمتشم قح

 لاَ هدابع لع 3 هللا مننأ يذلا مجنلاب نودتم 6 مهدوصعم بوص نوح

 ادتهالاو ال رحلا رخس يذلا وهو هلوق لعل نودتمم 6 مجنلابو لام

 0 ذ هنأ ولو رحلاوربلاف ماع شمن تانبو نادقرفلاو ابرثلا وه يذلا مجنلاب

 4 دم نافمالا 8 ريلاو رحبلا ٍِق مجنلاب رفاسملا ىدتم مو ردبلا وم

 (|ةلبقلا هب ررح امم ةربالا تيد كلذكو هيلع تيمع اذا ةليقلا يرن يناضيأ ه

 ظ اهفر يعل ١ ال ناكي تلا ةرخاتملا ةيمومعلا مفانملا نم ةلصبلل برعلا عارتخاف

 م صاقلا راطقالا ىلا اولصوو مجنلاب مريفغكاودتهاف كلذ عمو نومدقتملا

 برع ىلوتساو مالسالا ربظامل هلأ كلذو مددصب نحن نيذلا نييروصلات



 نأ ١

 ةيماحلا ارافسا احلايف ميظعلا لضفلاوذ لاو ءاشي نم هنو هللا لضف كلذو
 ةفيلخلا مان ما نمغيراو لا "جيل تنيب يتلا م امسا تع ترا

 ل الام ل هنا كش الف نيلسرملاو

 عبانلا مظعأ نم هل ةيماشلا دالبلا

 عبارلا لصفلا
 نامزالا فلاس ىف اومدق ماشلارب لحاوس ل ادأ مثو نين واقل نأ

 مفأن هجو ىلع ةيرحبلا مولعلاو ةراجتلا

 ةيروس دالب لها ىنغأ مه ثيدحلاو ميدقلا ىف ماشلا لحاوس لهأ

 ضيبالا رحبلا لحاوس ىلع اوناكو نييكيتفلا نامزلا يدق ىف نومسي اوناكو
 نامزالا فلاس ىف ىعسن تناك كلاَروص ةنبدم مهدم مظعا تناكو ىناشلا

 ضرأ نوكلو توري ةنيدم مث اهلامثيف اديص ةنيدم !مليو راحبلا ةكلم

 ميلعت ىلا اورطضا اهماكس ةشييمل ىكي ام اهم جرخ ال ةميقع تناك لحاوسلا

 دقف فراعملا ةدافتسال ليصالا لصالا ىه ةرورضلا نال ةمفانلا مئانصلا ||

 ةفداصللاب ةيفافنا رومأ عوقوو مههراجت راركتو مهراكشا ناعماب اودافتسا ||

 عئانصلا ىلا تمضنا عفانملا نم ريئاك ةفرعم

 تاراجتلا ىلا مبلصوي رحبلا ب وكر نا ةيلادخا ةنمزآلا نم اوفر غادقو

 باشخالاو تارانلا ريثكلا نانبل لبج ةرواجع وةيلحا وس مهموك كلذ لع ممماعاو
 راطو.ألا غوار راطخ ألا نم هيف نودبعيام عم حتلاملا رحبلا بوكر اوله تساف ||

 ا ا ل



1 

 ظ . ناكامأا هاصعب نبمم ةدحاو بري, ل مغلا ىعر ام هبا درو دقو

 || دجوفاهمةسيل رهن ىلا ةرم ءاجوشطعب اهو الواهعيجنال ناكو طقف اهب شبم
 ' ااهاقسف ام لزنو اهلمخ ءالا ىلا لو صولا لع ردت ال ءاجرعةاش اف
 ا ليث ارسا ينل ايعار املكو ايد هشعب همنغ ىلع هتففش 2ك قلع عار 1

 كالا ءانتطصا مهملع قفشو هتيعر محر نف يتأب اك اهريغو ةاروتلاب هاجانو

 | ةدمسلاةيلملايقارما قرب للا قاخرلع ةمحرو ةقفش هدنع نكي مل نمو قلملا
 تربك دق يلا ىموم اي لاقو بيعش ىب فارصنالا ىسوم دارا الو

 ' اعارالةدراش ىمنغك ردنا ىداسح ةرثكو ىتس ربكم عم ىنعيضت الف تفعضو

 . بيعش لاف ىلها نع ىتبيغ تلاط دقو عار ىلا جاتحت الامنا ىسوم لاق الا

 | ىسوم راسوهفلاختال نآ اهاصوأو هنا ىلع هاصوأو كمنمأ نا هرك | ىبا

 ةديدش ةيشع ىف ىوط يداو بفناج غلب ىتح رصم ديرب هلهأب مالسلا هيلع

 ا 1١ له لداو 'ىداولا ةفاح لع هتبيخ برضو هلهأ نوم لزناف دربلا

 ,دانزلا دقو ابطح ممفتقاطلا اهءاج الماح هنا ما تناكو رطلاب ءامسلا تلطهو
 || ارا تسنا ينا اوثكما هلهال لاسقف اران ىأرفةميلنا نم جرخو هآمرفرو ل

 أ ٠ رمىدون اهانا الف نولطصت كلل رانلا نم ةوزج وأ ربخ اهنم "1 ىلعل

 ” 1! انآ ىلا يبوماب نأ ةرجشلا.نم ظرابما ةعقبلا ىف نع الائداولا ءىطاش

 ىسوماي ىدون اهاتا الف ىللاعتهلوقب ةيلعن ملخ ه رع و نامل اعلا تر
 كرا نا

 ! يننامحوي امل عمتساف كلترتخا اناوىوطسدقملا يداولاب كنا ةكللك علخاف

 ١ هيطيسوم بستكاف ةبآآلا ىركذل ةالصلا مقأو ىندبعاف ا:االا هلاال هلا نا

 أ ممدورولايف ةماصلا ةجوزلا بستك ١5 رصم ىلا دوعلا يف ةوبنلا مالسلا

 ا راربالاو رابخالا بتارع رافسالا يف هيلع يلاعتو هناحبس هللا نف نيدم ىلا

 ا ل ا

 ١
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 هرجاتسا تبأ اب اهعم ريسلا ىف هقلش لا اهرخأ رح ةلامألا هيف ك0
 نم هنفبا تناكف يعش هيف سيرف نيماألا يوتلا ترحأتسا ني

 بيمش لا مالسلا هياع ىسوم انديس يف ةئامالا تسرف نيح ساللا سرفأ |
 يني ججح يناغ ين رجأت نا ىلع نيتاه ىتنبا يدحا كحكتأ نا ديرأ ينا |

 كدنع نا نع تبعا نال نيت اق ل ازيخأ ىل وكل نا ىلع |

 ىنني كلذ لاق نيملاصلا نم هللا ءاش نا ىندجتس كيلع قشأ نأ ديرأ امو.

 . 1 لكو لوظنام لعماو ض ناودغالف تيت نيالا" ٠
 لخدا هل لاف اصع بلطو امهنم ىرغصلا يهو ًأرفص ىموم جوزتف
 ىموم لخدف ةريثك ىصعاهيف ناكو كاصع ذم هيف توا ىلا لإ 1

 تاقتن ا ءايبنالا اصع هذه يعش هللاَف ءارمح اصع ىصعلا نم ذخأو تبيلا
 مهارباو ابعو ردت مون ىلاو سيردا ىلإ هنمو ثييش ىلا مخك نما

 من كدي نم اهجرخت الف ايبلع اكون ميلكو بوتسو قحسار 0١
 ينتيفك دق كوأر اذاو ةدسح موق مهم ١ لاقو نيدم لهأ نم هرذحو هاصوأ

 ىعرملا ريثك وهو اذكو اذك ىداو لع كولدف كيباغيفودسح ىبت

 كيلع فاخا ىناف هب رع الف هيلع كولد ناف مهلا علتإت ةميظع ةي> هيفاعاو:

 هسش ىف لاقو اسأر نيعبرا ذئمون تناكو منذلاإ ىنوم جرخت ىمنغ ىلعو

 هنراق انك يداولا كلذ ىلا منْلاب هجوتو ةيملا هذه لتق دابملا مظعأ نم نأ.
 بيعشلا داعو رامملا رخآ ىلا همنغ يعرو ىسوماملتقف ملا ىلا ةيحلا تلبقا
 ىسومءاقو هواجأو ىموم اوملظعو نيدم لها رفو اهل, حرففريملا هملعاو.

 ملا تنلبو امه يتلا ةدملا تضقنا ىتح اهيقسبيو اهاعرب --

 ٍريسملا ىلع يبو* مزعو سأر ةلامعبرأ

 « بطم »

 ىسوم جوزت
 بيعش ةنباب
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 امو بعشي
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 ١ نا فريش سانا
 0 ام ]قلي دينا كوعدن ىنأ ناتلاةلاجرلا نع ةلئام دعب ىلع ةيشام

 اندجتو الاق اكلحعأ ام لاق سانلا لبق اعسأ ىلا اتمجر ا نيتنبلا نا كلذو انل

 1| ايرثت اهيماغأ قس هنا هلاخأ نم اتمبف دّقف انل ىف انجنر احلاص الحر
 ابلسرافىل هيعداف يبهذا اههادحال بيعش لاقف حالصلاب هاتفصوف ىلاعت
 ملع دق ناك مالسلا هيلع هنال باش وهو ةباش اهنا عم ىسوم ىلا بيعش

 عم بهذف اهملع دمتس ناك اهتءاربو !مراهط ةيبرتلا نسسح نم وأ: يحولاب

 اًؤرب كربتلل اهبأ ةوعد لثتماو عروتلاو طايتحالا عم مالسلا هيلع ىبوم
 تيس ام رجأ كيزجيل تلاق مابا يورو ةرجالل ابطال خيشلا كلذ

 كلذ هركانل

 الو انايندب اننيد مين ال تيب لهأ انا لاقو عنتما ماعطلا هيلا مدقالو ْ
 م لك مم انتداع هذه مالسلا هيلع بيعش لاق ىتح انع فورعملا ىلع ذخأ

 دف هتصق هيلع شقق نأ دع لكأف مالسلا هيلع ىسوم سلخ انب لزم

 ”اضارااو لئابقلا سمأو هتدالو ندل نم ةرمأ عيمج ىكحو بوت ىلا هب

 قاس ا لاق كلزإذ هولتقيل هنوبلطي مماو يطعبقلا لتقو ملا ف فخ ّقلاو

 [ال يأ نيللاظلا موقلا نم توجت فذ“ ال لاذ صصقلا هيلع صقو هءاج الذ

 مالسلاهيلعيسوم غور نكسأ دقف هتكلمم ىف انسلف انضرَأب نوعرفل ناطلس

 ضر, لع طلست» نأ هنكع هدونج ةزثكو هشظبو هتوقل نوعرف ناك ناو

 هذه لع 0 ٌلْييَس ال هلا 5 ابيعش نا الا كلذ دصق اذا ندم

 ةرينصلا هنا تلاتف هنم اهامحو اهع هامع ىلاءتو هناحبس هللا ناو ضرالا
 سأرنع رجملا عفرب ةوقلا هنم تسن 1 تناكو

 598 | ولدلاب هئاّقستساو ربل



| 

 نانكمم الف اهنم ىوقأ ناك نم ءاملا ىلع نال اهمانغأ ناسبحت ىأ نادول

 |مهريغ مانغأب اعمانغا طالتخا فوخو ءاملا ىلع ةمجازاا ةهارك عم قس

 ىتح سن ال انلق امكيطخ ام لاقف لاجرلاب طال_ةخالا 3 5
 1 مرودص دعب ءاملا نم موقلانم قبب ام راغتلا ىأ ءاعرلا ردصي

 ابوق تاك ول هنا لع ةلالدو فنعّصلا نع ةبانك ريك ميش انوأو هلوق

 ءاعراارودص لبق ىبوم امل قس كلذ دنمف قا رغأم م ١5 ١

 نأ مودا مالسلا هيلع لأس دق ناكو داتعملا تقولا لبق اهبأ ىلا انداع

 ارنيعفا

 مع رجح ءاقلا اودمعت مالسلا هيلع ىدوم مهمحاز امل موَقلا نا ليقو

 هفعض ىلع ةوقلاب همفرف ملا سأر ىلع نوريثك ةعاج الا هعفرب الو هله

 قس هنال لطلا ىلا ىلوت م احل قتسف ىلا هت هللا لاق اهمنغ قتسو عوجلا ع

 نا ىلعو مالسلا هيلع ىسوم ةوق لآ5 ىلع ةلالد هيفو رحلاو سمشلا ىف

 م ابيع دس ام نا تم رشألا لها لاودا ريغ ةدابلا لكا

 ينس هيتفلال ىضرب نأ بيعش هللا ينل غاس اذبلف ةيدابلا يف ابيع دعب ال دن
 نال. كلذ ىف ةدسفم ال ثيح ءىشب هقح ىف كلذ دقي نا نودب ةيشال

 اسال هابأت ال ودبلا لهأ ةءورمو رضلا ىف الوودبلا ولا 1

 مالسلا هيلع بيعشل نكي م هنا ىهاظلا نال ةرورض ةلاح ةلاملا تناك اذ

 |مهاوس ني

 الا اماعط قد م هو رطل ها مالسلا ةييلع يدق“ ناكل

 ءىث ىال يا أ: ريقف ريخ نفىلا كلزأ امل نأ تر لاق ضرألا لإ

 بلاطو يلئاس أ ريقفل نيمس وا ثمن ريثكوا ليلق ريخ نم يل تارثا



 | ك4

 01 | اراب ةحيدخ ربخو دكم ىلا أاسو هيلع هللا ص

 ودثال ًاصاهرا تاداعقراوخ هم ترو دق سو يع هللا ص 0 كلدب

 أ هأرإا اروطسل لاق امو بئاجعلا هداهم ةرسلم اواو ةماعلا ليظتك

 002 لامر تناكو هل تمس ام فعض سو هيلع هلا لص هت فعضاف

 '0 ايناكو/ريللاو ةماركلا نم اه هللا دارأ ام عم اهموق ىف ةفيرش ةلقاع ٍإ
 أ اه هللا اهفرش نكلو اهجاوز ىلع نوضرحن امموق لاحر قاف لالا ا

 ةحارلا ةراجتلا ىّمع نيملاعلا فرشأ جاوزب ْ

 ظ |رأر بحاصولا 006 لالات داق ين را راتسالابسل اق را

 رم ا لوأ فو نيلاما ءان هدي 0 ةيد تت اعاد ةمطاف ةوبا لبق

 نيت ر فس ” يد رفاس سوي لعدللا لص هنا لاو قالطالا ىلع ا
 5 ل٠ اكو رانا ير ةويلا لو هسفن أ هاابأ تينو نبا ل ْ

 فمضَأ ىه ينلا منغلا ىعار نا كلذ ةنكح نا ليق ىسوكايبنالا نم هريغ
 ذاك قالا ةياعر ىلا كلذ نم لّمتنا اذاف فطالاو ةقرلا هبلق ىف نكس مئاهبلا ] :
 ا لصح هناف تيعشل ماللسلا هيلع ىسموم ئراَمأَو كاذ د لبق بده دق ا

3 

 نو يلبتلا لتق نيح نيدم ىلا رصع سمش نيع ةنيدم نم رفسلا بقع
 زور اب للا نا نوعرف ل1 نمّؤم هل لاقف هلتقب رصم لهأ موي ئارسالا

 ِّس ندم هاا جرن نيكانلا نم كل ىبا جر خاف كولتقيل كلب ا

 | ع كنك و مايا ةيباع ة هريسم رصم لال و اهنبو ةلحار الو داز 1

 ] و هباتك يف ىل !اءت هللا لاق ام ناكف ندم ءام درو ىتح رجشلا قروالا 5 :

 ّك أرما ممود نم دجوو نوّمسل سانلا نم ةمأ هيلع دجو ندم ءام درو 1



 عنب , ..هللاىضر ةجيدخل هتراجت ىفءاشلاىلا ملسو هيلع هلل ىلص ينلا فاد ظ
 0 هيلع هللا لص يع :لا ناكلذ ببسو نارو> ملقأب ىرصب ةندم يللا ةراحت اممع

 | يو ةراحتلا ىلا ار للاطم ما هنع ل لف ةنيس نإ 21 مال رول

 0 ريع هذهو نامزلا دتشا دقو لاملا ليلق لايعلا ريثك لجرانأ بسكلاو

 | لوح تن ةجيدخو اهناوأ رضح دقو ةراجتلل ماشلا ىلا جرخت كموقأ

 ناشلا انه فيس ملسو هيلع هللا ىلص هيلا تاس راف كلذ ةبيدخ غلب لبق املعل كلذ ىف امل تاقو اهيلا تبهذ ولف اهمراجن ىف كموق نم الاجر ثعب
 بررقلا بيبملا كنال كموق نم الجر ىطعأ ام فعض كيطعأ هل تلاقو

 ١ 0 هيلع هللا لصهللالوسر جرن كيلا هللا هقاسقزر 0

31 

 هلبأ ا وه ا 000 تح لذانلا نا هفيحصلا هذه دح ل 7 7

 د لبقأ مث ىوغ هاصع نمو اجن هعاطا نم نييبنلا متاخو نيلاعلا بر
 هيلا 3 نم دحأ ىف هتبأر ام ايش كبف ىراليفا لاقو ا

 5300 هللا ىلص ىنلا عاب م - ةماهت نم جرخ يذلا يلا كبسحألا 0

 نوحبرب اوناكام فعض 4

6 



 ا هني“ يح .:نيريتةفاقزاف ين: ناد نو

0 

 ؛م ماقتنالل مهماع لسرأف نومشتنم نيمرجملا نمانا ىلاعت هلوقل انتدصت
 ةورتو نعل ا ىنغ ىلع ةلالدلارهاظ هلكاذبف هر ,ود برخو محلاوما قرغ اليس

 يف مهمدشو 0 هيلع ناع .اس ان ديس نمز ىف مهمعنو 0

 ةرائملاو ةراحتلاو ةعازز

 .لسرأ نم تفكترا ةرحملا نم فلاو نيتئامو نيتس ةنس ىو

 و دوو برام ةايملا ابس ةدم لحم ةيرضلا ة هيك فرط نم

 و منيب انلعجو ىلاعت لاق 3 (عمظع ىلع لددام دجوف رفملا املالطأو '
 ,داحأ مهانلمخ يلاعت لاق نا ىلا ةرهاظ ىرق اهيف انكرأب ىلا ىرقلا

 ةمقبلا يه اهلاف ماشلا ىرق اهيف كرابملا ىزقلاب دارملا قزمم لك مهانقزمو

 لا ,مهانلعج اممه. انلعف ىأ ثيداحأ مه كا

 لاذ رد امك 0 ءاشلا ىرق ركذ ىلعو ابس يد

 93 :ةموننلا مقانلا | ىف مالا نم اريث 51 اومبس ثيح نامزلا محدق ىف ماشلا

5 

 ا 10 لها# دل ينم تريشا ىلا ةمالاو ةيرخيلا راتسالا
 نو عبارلا لصفلا يف مجيب 1 نومسب اوناكف توربو

 دونملا ةيرحبلا رافسالاب اذ 0

 لا ]ا فا ةراهلا دة رراسقل اوناك انعا ةقرملا امأو
 لحاوس لهأ هب ىتأت تناك امف نعلا لها عم وا ماشلا لها عم ءاطعلاو
 .مهتطاوم عيمج يلا ربلا نم هنولقتب اوناكف مهدالب نم دونملا وا ماشلا

 ار ١ انآ ىلا تاقوانملل داللا كلن ىلا مهنطاوم عئاضب نولقني وا

 مولعلا ىف تايقرتلا لاوحا تريننف روربلا و روحبلا لع ىلوتساو مالسالا 1
 ١ ١ فراعملاو

 ٍإ 4 .

8 
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 اهوندمو مالسالاب اهو :غأو اندلا دالب 0 :رذلا 7 / د ف ماسالا

 تثيصف 5 1 ا 0 نو 0

 امسال ايندلا لهأ خا ولأ عج يف ركذلا ةَرز تيم دق اعدق برعلا تيار

 اهنيوأ برام .ىمست يتلا ايس ةنيدم مظع ىف نورا تطابتقو |

 تكلا يا نعلا ل 0 راب ىمهث مانأ ةيالا ةريسم انك سو

 ةيندعملا تاريملا ةرثكوىننلاو ةورثلانم هيلع تناكامىلع مالكلا اوطسنو.
 شرع املو اهقح ىف ىلات هللا لات ىلا نسيت ىلا لا اينكلس نأ 3

 رع ناتنج ةنآ مهنك انام يب ايست ن6 دفاراج لهأ قح ىف للاغت لاق ميظع ظ

 لاق روفغ برو ةسبيط ةدإب 4 اوركشاو ,ر فزر ن“ أولك لامشو نع

 أملعج ضعبب امضعب لا 1 ا نايل: ن“< « ناتعامج نيتنملاب دارملا نلورسفلا

 هلوقو مملع معلا لي ل هولا < يرن نم اولكىلاعت هلوقو ة هنج ٠

 ةمعنلا ىلع إلا بلطي ال ركشلا ناف ةمعنلا لاككل اًضيأ ناي هل اوركشاو
 ناي ملأ مهلك او مميبأسلو مهلك اسم يف ملاح يلاعت نيب امل مث ةربتعلا

 ىأ ةسط ةدإب لاقف اهلا لق سيال مملع ةلئاغ ال هنا نيب ثيح ةمعنلا

 تناك ث يح ةلماك مهتمعن نأ ىنعي روفغ برو لاق مث ثايذ ولا نع ةرهاط

 نم باقع اهيطاعنت ىلع ترتب الف ةيورخ الا تابوقعلا نع ةيلاخ ةلاح ةذل

 لايت هب ١

 ا ءاظب 00 أ هنا ل نا 38 ليس 0

59 

» 
8 

1١ 



16 

 اميفلوشي * ارصقا ناك ام دعب قوش كلامس * اهعلطم ةديصق ىف ١

 ارزيشو ةامح ازواج ةيشع ىوملاو ةنابللا بابسأ مطقت .:
 + ع ع 5 ٍِء 0 /

 ارعش ناقل انا ناو هىودبردلاىارال يحابف كب ظ

 | ارثعف توم وأ الم لواحن امنا كاع كبتال هك تلف
 ظ لبجحفس ىفنفدوهرقنأب رق تام ت تيد ةيسدلل لعال ًاذهمالك ناكيف

 ظ لاقف ةمامح بطاخب هضرم لاح هيف دشنأ دقو بيسع هل لاَقي ْ

 بيسل بيرغلل برغلكو  انبه نامقم انا انراجا

 2 . ةعاجش مالا رثكأ !ةيركلا تيرا ل « كم3

 )0 ايدام ناسلا ازييمتو انايب ةنسلاآلا منأ مهماسلو ةماهشو ةءورمو ع

 " لك نيب زييعلاو عملا ملكتللا ءاش اذا لسيلقلا ل 0 ةريثكلا ىلاعملا دما لمح
 صئاصخ نم اذهو كلذ ريغ ىلا رصتخم رخا 1 نملشم نيتظفل ١

 ١ 00 لبق اوناك 8 ولو برعلا لصف ضاق ل اهعلاف يبرعلا ناسللا :

 أ كلذ او قطنلاو باسملاو تطلاك هد ةيلفعلا مولعلا صعب 2 ءاعتشا

 نم هوظفح امو بطخلاو رعتسلا نم مهحلارق 4 رك ناك اعاو

 0 مهشاعمو مايند يف هيلا اوجاتحا ام وأ خيراوتلا نم مهمانأو مج ايل

 ١ ' ىتلا ةيلهاجلا ةلاح نم مباَو مالسالا ءاح اماف بورملا وأ موجنلا وا ءاونالا

 1 ١ ١ ةنطفو ةدددج ةرطغ مفي مهمطاب زانتساو مهو اق نع ءنوراا تلا عع تطاحلا
 م ةددجتلا ةوقلاب ماعلا ريلخاو م انتا لابكلا ممل عمتجاف 0 ءشس ١

 هش 00 مالسالا ىف رون مو 4 ناك كلزإف مظعلا لضفلا 4 هحرذدو 00 ا َ

 5 اا از اذا لو هيل ليسو هيباعناللا لص ىنلا نع( يور دقو ) 0 ا

 ل ا ية ند
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 ةماقالا نم

 نا قحتسإ هاو مهلع ىلام هللا نم اماعنا فاليالا اذه ناك ال مت ظ

 براودبعيلفلاّفةيدوبعلا بلطب ىلاعتو ةناجبس همثأ ةيدوبملاو ركشلا لأ ١ ظ

 نوكيي ام ةياغ ىلع دوبعملل اوعضختو اوللذتيلف ىأ اودبعيلف ىنعمو تيبلا اذه:

 نم هيلع م ام اوكرتيل ىنمملاو حراوجلاب ةقلعتملا تادابعلاو ديحوتلا لمشيل |

 للاعتو هناحبس هللا وهو مرحلا ىأ تييلا اذه بر اودبعيو ناثوالا ةدابع

 مهنماوهلوقوماملاو رفسلا فماعطلاب مهقزر يأ عوج نم مومِعظأ ىذلا هلوقو

 فتينما نو رفاساوناكسف نمآ مرح لها مهلعج ثيح مام ىأ فوخ نم |[
 ريشلاك مرضح يف الو مرفس ىف ال دحا مهملع ريغي الو دحأ مل ضرعتال |

 مهْنمأواشي رق ىلاعت هلا ممطا دقو انما امرح انلءجانأ اورب موا ىلاعت هلوق هيلا.

 اذه لعجا بر هلوقيف مالسلا هيلع ميهاربا ةوعدل ةباجاو يلاعت هنم اماعنا |

 مهريم اهب فيصلاو ءاتشلا ةلحر تناكف تار لا نم هلها قزراو انااا ' ]

 شيرفب قلعتام اذهممورو مهشدعمو ظ

 د .نوحبس ةعدقلا نامزالا نع انكشف قالطالا سرا

 اقل فال 9 اوغلبو برغلا ىصقا اومن تح اكولمو ةقوس ضرالا]

 ىلع رصتقي ناك لاغلا ىف لب ابكولم اوريصير ىتح ام اورقتسي و مم دالب يغأ
 همصخ ىلع دحتتسيل ةديعبلا دالبلا ىلا لحر هريغ هيلع هبلغ اذاو هينأ كلم ظ

 لابن تييايتكت نتالي ىذ ىنج :جا كلع ا

 نالخالا مراكم ىلا جوحأ رئسلا نال ةنلآلاو ةسئاولا ركدلا طرد نم |

 « لطم »

 ا حابس

 هرالا يف اتلطم

 اعدق
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 أ ةراجتلب لاملا مهمجلل عمجتلا وهو شردتلا نمو دالسبلا يف مج 07
 ذلا لوالا فاليالا ىلاعت مم نأ دعب مث دالبلا ىف قرفتلا دعب عامجالل

 مهشاعم ماوق هنا ببسب ركاب نيتلحرلا فاليإ صخ ةماع ةمعأ وه
 فالبالاو ماعلا ىاليالا اهو نيتمعنب مهيلع ىلاعتو هناحبس نتما دف

 ماشلا ىلا فيصلا ةلحرو نعلا ىلا ءاتشلا ةلحر ىلع مديوعت وه ىذلا صامل

 ا ًاذدأ ن لان الن ولا ىلاءاتشلابةلحر ناتلحر شير تن اكن ورسفلا لاق
 ”0 ا را ناره كلذ يف بلا نا سنع نا نع ءاطعركذو م اشلا ىلا
 نا لع اوب رضو عضومملا هلايعو وه جرخ ةصمممهنم ادحاو و اذا

 ن.اهلذاكو هموق ديس ناكو فانم دبع نب مثاه ءاج نا ىلا اونومب ىتح ءابخ

 لا هيلا شف هعم بمليو هبحت موزخم ىنب نم بر هلزاكو دسا هل لاقي

 محشو قيقد» لايعلا كئلوا ىلا تاسراف كس 4 ىلع دسا لخدف ةعاجملاو

 ماتف عوجلا نم هيلا ىكشو ىرخأ ةرمديلا دسا برت ىنا مث امابا هيف اوشامف
 لها مناو نولرتو 0 ابدجميدجا ركنا لع شر ىف ابيطخ ماه
 انم كيلع سيلف كل عب نحب اولاق مس كل سانلاو مدا دلو فارما هللا مرج

 أشلا ىلا فيصلا يفو نعل الا اتشلا يف نيتلحرلا لعب اىنب لك عمل فالخ

 4+ مهنتك مريقف ناك ىتح ريقفلا نيبو هني همسق ىنغلا حمر اف تاراجتلل
 ؟افرتنمزعأ الو الامزثك ١ باونن برعلا ىفنكي لف كلذرلع مو مالسالا
 مهف رعاشلا لآق

 قاكلاك# ريقفذوكيى جحا مهلغب عريف نيطلاخلا
 نكم ًادحاو ناكم ىف ةدحاو ةليبق معمم م سين أثو مهفالياب مهلع هللأ ةمعتق

 زا ىلع فالبإأ هلوقب ىلاعت هب و ىت جه لئابق نم عامجالا نوكي نأ نمةسنلا



١ 1/ 

 باصتنالاو حدكلاو دكلاو دجلا ىلا ليت مالاءالؤه ةمهض
 تبسك و نملالزانم ىلا قرثلاو لاومالاو ىلاملا ليصحت ف لارقالا ْ ١

 لاو ةحايسلاو لا كلذ 0 لافالاو دا

: 0 
 بصنلا ماد الوم رومالا ءاسبع ال ءالتملا ىغب ع ير / اه 4

 بحل ىلعالا بهذ افص الو فلكىلعالا فرم ىرتسا اب :

 قاذملا واح ىلاءملا بطاخ دنع قاشملا مشجتف

 اهقيرط كواسب تضف ةيمومع ةعدق ةشيمملا رئاودل ةعسوملا ةقبرطلاف

 نم ناحل نسلزقل ىلاعتو هناحبض ارح دف ةيمالا ةلاف ا ٠
 لاقف فيدلاو ءاتشلا ةلحر فاليإ ىلع مبل ا. ام فيكلاو ا طئاسو
 5-5 مق في 5 ءاكشلا 2 يضل رق : فالمال زمانك ل .

 فالمال ايما :نييرت فال اليل اك هلوق قنا دارت 5 هللاو ةنآالأ
 تافاآلا مفديو مهلمش فاؤي هللاو ملهجو مهم ىف نودامي مال شرق

 هريظن و مهملع هم و هللأ لج نم اوبجعا يأ مهشيانم بابسأ علو

 8 دا ظ

 رك 000 50 00 0 هو .ةسئاؤن لكلا

 مهنراحت نيتساك اوناكمهنال بسكلا وهو شرقا ع نم ذوخأم شار

 , « باطم»
 |, ةروس ريسفن

 ىلع شير



 ءارزلا 1 كل يناثلا بالا اع كوالا لصفلا ىف انفلسا دق 6« لطم و

 ادعاسلاو تانواعملب ميلقالا ىف ةصخرلا عاستاب عستم ةغانصلاو ةراجنلاو تميل“
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 م اكو مل هيلع لا ىلص هللا لوسر ىلا هيخأو رديكاب قلطناو ةيرقلا
 , زا ءاطعا ىلع لسو هيلع هللا لص هأطاص امهم مدق اهذ ةندملاب لسو هيلع هللأ

 نع هللا ىخر نافع نب نامع نا مهغب اذه نف هيخا ليبسو هليبس لخو

 مودل ا ف يدنا ثلا ريح

 وم 3 قوايحتلا مراكم ف يبمع هللا ىضر ةباحصلا 01

 و ةطاسبلا كلذ سبيس نا لاق ال مهع هللا ىضر مهلا ةبسنلابف رصخح الو

 ا لهأ نا لوقت اناف ءاطعلاو ذخالاو تالماعملا ةرثك مدعو قالخالا

 برعال ناكف اهعون ناك ام ايا ةحيار ممدنع ةراجتلا تناك نام ل
 رئاسو نم رافسالا نا مولعملا نمو فيصلاو ءاتشلا ةلحر ناتلحر ةنس لك

 هياع ليلدو مدقتلا

 فلل اكل ناضفلا

 ةيمودعلا فانملا مدقت ىلع نيعي امم تاحايسلاو رافسالا نأ ىف

 ةريغو دنمحلا دالب تحتف زدلكنالا ةلود تراو تاموكتملا بابرا نم ةيكوسلا عفان

 هاذ ىلع لودلا نم مريغ ليحت كلذكو اهتراجن عاستا ىلع ليحتل

 لبق مك
 لانملاو ةفاسلا دمب ىلع ري لاطأ موجنلا بلط نمو

 لايتحا اذ امف ناكام اذا احن جاتحلا ةجاح رمثو



 + رو لالا لا 5
 4 ظ 0 0 2 5 8 بدن روحلا <
 رانيد ةئامعبرأ ردن لهأ نم 1 لجر لكل يصوأو ةيرع ء ٌنَمرف هنأ ا

 ناكذ اعس رشه تنس لع نوب د 01 تاسع
 نوحاصي, ةتس ةلمج ىف هنع هللا ىضر رمع هنيعو رانبد فلا ةئاعاك مهس لك

 هسفن نع الا ىورو ناهثعل ةعيبلا ىعأب وه مامف هدعب نم ةفالخ
 ةميظع ةحبار تناك مدقلا نمزلا ىف برعلا ةراحن نا معي انه نمو

 تشعبو هلع هللا ىضر ةحلط اذكو ريثك لامع هنع هللا ىضر سابعلا ءاج مث
 نب مصأع قدصتو نولح نم هيلع نردقتب ام لكب نوع هللا ىضر ءاسنلا

 رع نم امسو نيعبسل هنع هللا ىضر ي

 مو ركسملا اهب يتلا عادولا ةينث نع لس هيلع نا لع لحترأ اكل ظ

 ينالم ظعالا .ءاول عفدف تايارلاو هتول الا دقع كوبل اهجوتم افلانوث /

 ىضر ريب زلل ىمظملا ملسو هيلع هللا يلص هتبارو هنع هلا ىضر قيدصلا رك 1

 فرت ءاملا ةلديلق اهنيع اودجوف كوبىلا اولزن ىح اوراسو 2

 مك هاف اهب ضمضفف اهتام ام هزم ةف 0 هللا لص هللا لوس

 ةؤر بة أو أ وهلا لسا اأو َن التما ىتح اهنيع تزاف

 لهأ هانأو ةيزملا ىطعأو لسو هيلع هللا للص هللا لوسر حلاصف ةلأ بح ١

 ةنزإلا اوطعاف ماشلاب ناتدلب ةلمبلا ءاخلاو ءارلاو ةمجعملا لاذلاب حرذأو اب

 لدنحلا ةمود لا اذه اوصض نكلو لاق ةرزثلا هاه ل |

 نيرشعو ةثاعبرأ ىف كوبن نم ديلولا نب دلاخ لسو هيلع هللا لص ثسب .:

 فرصناو كوب نم دلاخ جرف ايئارصن ناكو ردك | اهكسلم ىلا اسر
 سرف ةئامبام و ريعب ىلاىلع رديكأ هللاصف ةنبدلا ىلا اهم سو هيلع هللا لبا ١

 ده عا باب هل حت حاصل لخ ىشرف جرف

 154 - كو
7 3 : 1 

 ها ا ١

 توا 0 1
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 1 ءو"ةقعلا دعبل كويت ةوزغ نم ناك امألا اهرينب ىروو امنع ل لا

 قعبو راهللاب سانلا نخاف ميه سانلا حالو ودعلا ةرثكو رحلاب نامزلا

 بس ىف لجلاو ةقفنلا ىلع ىنغلا له ضحو مرفتتسيل برعلا لئابقو كم ىلإ
 كِلَذ بلط ىف مهلع دكاو هللا

 لا ىضر نافع نب نامعقفتأف ملسو هيلع هللا ىلص هتاوزغ رخآ تناكو

 1 لا دهام تالا ةركع زوج ثيحابلثم دحا ق فن مل ةميظع ةقفن هنع

 ٠ |00 اا زل عد ريث نامت ضو لالا ري راد فال ةرشع

 7 0000 اي كو ةرفسألا هةر امدح هب قلعت امو دازلا زهجو

 لص هلا لوسر لم لسو هياع هللا لص ينلا رجح ىف اضف راننك قلاب

 مويلا دعب لمح ام نامع رضام لوو نيتف ل اوس

 1 ١ ةيشلان ءاح نم لوأ ناكو ت تنلعأ امو ترّرسأ ام نامعان كل رغم لوقو

 مرد وقل [ةيبر] وهو هلام ميم دا ةنعمبلا ضار ىديصلا كما زبأ ناك

 دضأ لاقايش كالهال تيَمَأ له ملسو هيلع هللا ىل اد هللا لوسر هل لاف
 هل لاقف هلام فص هنع هللا ىخر "0 ع اة سرودفل مف

 ظ ىناثلا فصنلا لاقف 1 كمل تيقبأ له لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لبق ادملو ةضفلا ن ٠ ةبقوأ هئاع : هنع هللأ ىضر فوع نب نمحرلا دبع ءاحو

 |نتازحنمنيت انخاناك امنع قل حد ١ فوعنا نمحرلا دبعو نافعننامعذا

 ] 5 هللا ةءاطف ناقفس ضرالاىف هللا

 : لب لاومألا ا ارجات هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع ناكدّتف

 قدصتو اهلك اهب قدصتو رانيد فلانيعبراب هل اًضرأ ةرم عاب اريقف ناك نا

 اهّللا.ليبس ىف تاعأو ماشلا نم تمدق اهلاجأب لجج ةثاهستب ىرخأ ةرم
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 لكل اولعؤ نينس تس ىف ةيواسم» طاسقا ةثالث ىلع محل اهوعفدي نال

 برملا ءانثا ىف نطبق اهم وذو اتق د مكملامزاواهسق نين

 الو ةينامورلا ةنزألا 2 نكي و هلأ لح كما طرديا 3 فداصتو

 هعفد نع اوزجمف ماكملا نم هوبلطو نوضرتلا رضف هب نيام ماكملا دنع

 ص نويدلا م ساجلا فرتعاف معيد اوبلطو ةيمور ساحم مه اورضخ

 نأ ىلع نينئادلاو ساجلا نيب يضارتلا لصف كاذ ذا اهءفد نع ةنزاخا زحت

 ام ردقتب اهمين نكم ىلا اهضارأو ةءوكملا كالما نم نويردلا بابرأ دَحَأَ
 تطرتشاو لثملا ةميق م اهوموقو الودو الذب نوءفتل مهوب ىف

 لزاس نأ دارا ىرم لك ةنزمللا راس دنع هنا ةءوكملا م
 يذلا نها ردقب ادق هنبد بلطي نا هل صخرب هل تيطعأ ىتلا ضرالا نع
 00 00 رفوىغارالا نويدلابابرا لتساف ولا ميكا

 ةينامورلاىلاهالا نم ناوددلا بابرا نم ةمركمو ةموكسملا نم ةلدعم هذهو

 ابلعشت ناك يتلا ةيبرملا قالخالا مراكم ىواسن ال ةليججا رث لا ىف اهدع عمو
 فوءن نمجرلا دبعو نافع ني نادك ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحسا نم

 ةيفيكح اهب ربظيل ةرسعلا ةوزغ احل لاقي ىتاا كورت ةوزعانهركذنلو 11

 ةنيدلاو ماشلا نإ ضرا ىه يتلا كوت ةوزغ ببسو ةيمالسالا تاناعالا ||

 هللا للص ينلا نأب مورلا كام لقره ىلا تبتكب رعلا ةرصنتم نا ةرونلا||
 نم الجر ثمبف محلاومأ تكلهأ نوئس هباحسا ثباصاو كهل ْ

 00 هللا لوسر .تاحضا نراعي افلا نشا هعم رهجو ممالفع ْ

 مهناو ماشلاب ة ةريكك اعوج عك دق مورلانأ ملسو هيلع هللا لص هنلبف لسو ظ

 ةوزغ ىف جرا اهلق لسو هياع هللا يِبص ناكوءاقلبلا ىلا مج .امدقم ومد ظ

“2 

 (*« لطم د

 وا كوت ةوزغ

 ةوزغ اه لاقي
 ةريتملا



 « باطم »>

 در نحس سم ل مب وس و و

 نيلي لح را راسا 2 -

 .: واشرب لاتقل ايودع» ع اهداوق دحا سولايما صلوب تعب ىلبأ مور ا

 ا

 دال ىف اينودقم ةحلمم مع برح ةيمورأ ناك هيأ نوكرؤملا 3 دفق

 ”تانغلاب هيمور ىلا داعو هلاوما - ينامورلا دئاملا همزبف دالبلا هذه كلل

 ةلودلا فراصع موقت ماننلا هع أ ةيعوج يوكل نيم يك ةكطتلا

 ١ ةو ىلا يلاهالا ىلع ةررقملا بلاطملا عيمج تمفر اهملاصم ىف كنتو

 ١ ةحاملا

 ًاموكملاضارتقا نوفرعبال لودلاو كلاملانم ءامدقلا ناكدّمف ةلجلابو

 لصحت امىلع ادامعا ن آلا يراولاكحابرالاو ضئاونلاب مريغ وا ىلاهالا نم

 | رد انلالودلاتاثدحةسمنم ةيعارتخالا ةقرطلا هذهلب دئاوعلاو لاومالا

 ناف لاملل ةرورضلا تضنقا اذا مهنأ نيمدةتلا قرط تناكاماو ةبوابورالا

 ةقلسلاو ضرتلا دقعىلاهالا ءاينغا عمنودّمي ميلاقألا لاك بوكا ءاذكو

 / ابضرقلاد قع ن كيلو ةياكلاب ماردلا نع ةلودلا ةنيزخ تلخ اذا ام ةلاح ىف

 دامعال نيذرقااو ماكل فب ىصخش قاشا وه لب ةم وكلا

 0 ا ىمسم الجا هل نوددحتو اداعيم عفدلل ن نونيعي اوناكو موتامأو

 متاوح ءاضقل ةلهسملا ىه نيضرقملا ءاينغالا قالخام 2 را ماك ا

 ةقراضلاو ةريملا يف عقت نالةضرع راطخالا تاقوا ىف نكست مل ثيح ةلودلا
 ' افوطللا ةءاعالا نم تاونس غم دعب نيينامورلا ةلود تحاتحا دّمف

1 

 نم نوشخم ديدش بطخ ىف اوناكو ةنجاطرقل مهحونف ميمتتل ماردلا ىلا

 ظ هل داك د ممدلهو مهجزأ املاط هناف نييتجاطرَقلا ريمأ لاسأ ا

 أ مهماكح عيمج رطضا ةراطخلا تاقوالا كان ىنف مهعرتسيو مهندم

 اكاودتاعض لاو مالا نم ةميسج رداقم يلاهالا ءاينغأ ضءب نم اوض رتقت
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 ايادلا ندم لوأ ةنجاطرف تناكسل ةدوجوم ةيمور نكل ل ول لاقتو
 نم ةئبدم ىناث ةنجاطرق تناكل بيجعلا اهعقوع ةيردنكسالا دوجو الولو

 لبج زاغو: نيب اهدوجول عقوملا ةديج عضولا ةنسح تناك اهماف ايندلا ندم

 ةراجحتلا 1 كاذذا تناك ادهو ةينيطتطسقلا زاغوو ساد ذل قراط

 ناكو 20 سفب فلا ةئاعيس انس ايلهأ ناك

 تناك ةينجاطرَقلا ةمالا هذه نال ةحاللاو ةعارزلا ىف مدسقتلا مهلع بلي

 نم اهدنع سبل ام بلجو اهدالب نم عئاضبلا لقتو رافسالا ىلا ةجاتحا
 يف ةاوكلي راد عيسوتو تاحوتفلاب ةعلوم تناكو لخادلا قل جراما

 هيد درس 0 ان ترخسو ةيشرفا ندم ٌرئاس ىلع تلوتسا

 ناكو اسارف نمو سلدنالا دالي نم اهريغو هقرونيمو هقروي ام ىلريزخو

 امبركن تالماعم مهبو اهنيب ىتلا دالبلا كولم 3 تادهاعملاو تافلاحلا امل

 مهيلع هب باعي امم اهءارخو اهريمدت ناكف مهبمتأو مهتيعأ ال نوينامورا

 اهومسو اهريمط نم ةدم دعب اه ىف ةندم نويامورلا ىب 6

 سوطسغا رصيّقلانمز ىف الا ةيناثلا ةنءدملا رهسشل و نوال مسن ةنجاطرق

 تمده متمالسالاردصىلا تيقو ةيمور دعب مظعلايف ةنردمىلاثتراصىتح

 د ينك اه مخ

 يلا رظناف سنون ةنيدمابلع نم برقلاب تينبامتاو رثأ نآلا ال قبب ل ىتح

 مل ةميظعلا تاحوتفلا ىف اهمدقت عم نييامو رلا ةلود ناف ةعدقلا مالا لاح

 اهدنع ناكو ةطيسب امترادا تناك امناو ةيمومعلا عفانما ىف مدقت اهدنع نكي

 000 ه هل نم ىنعإإ قتلا طولا لهاو ةسامورلا ةللاب قفرلا نم عون

 أمس ا اهاباعر قود ةيذأت 0 قدصلا ىلا 6 221 ينامورلا
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 7 ًامراكمو نيدنامورلا تاناعا 3 ساوبف ةنحاطرق ة تا مهندم ةياجو

 ادنال 8 0 را لذب ملط أ مهاد ز 7

 ًاومجمو ةنجاطرق نوينامورلا 1 داليأا لبق نيعبرأو مسأو 39 16

 ' .اراتقو اهلاومأ اولسو ةونع اهوذخأف نيئس ثالث ةدم ارو ارب اهملع
 :+اطرقلا ةلود تلاز تقولا كلذ نف ةنيدملا وقرحو ناكسلا ء1رم اهيف

 رخفلا يف امل ةرصاعمو ةنمور ةنيرق امئاد تناك ىتلا ةنجاطرق لاو

 نينكلملا نيتاه يتوق لداعت ةبوق كلامم دسهملا كلذ ىف نكيلو
 نو امو ةدىدملا رصعألا هذه ىف كلاملا ةرادا نسحأ اف ةنزاولاريتعت
 ةظفاحل هدامعاو ىسايسلا نازمملا رابتعاو تاطراشلاو تادهامملا نم اهكولم

 ظ 10 اذه ناف 0 ىلع اهغعب للماو لودلا قوةحو كلا قتلا

 دكلمملاف كولملا نان ظفح نع رظنلا عطق كلالا تاذ ظفمل تيصح

 ظ 1 ةيلهأ ةيقيتيلو لاوحأ اهم ملي ملام م ا ا

 اإل رضملا اذه كللامم ىدحا 3 ةوملا ضحف تاطراشلا دودح نع جرد

 ظ تاطراشملا دقي كلذ نرخآلا عنأ ةحو نود. اهريغ ىلع ابلغت امل غوسي

 ” ةيكلملا تاماظنلا ىف ةءرصعلا تامدقتلا نم دعب امم اضيأ اذهو ةوقلا

 آ كلايك ةندمتملا لودلا ةسايسل اهتسايس ةرفانما ةيمالسالا كلاملا تندمتولو
 ١١ للعتلاب اهرواج نم ةراغا نم املطوأ تناصل يمومعلاماظنلا ىف تلخدو راتتلا
 ” ةقناسلا نامزالا ىنف املاح نيسحو اهيدمت دصقل اهللع ءاليتسالاو ان وشخ

 لو نيتلودلا ةوقل ةدجاطرق ةشيدمو ةيمور ةنبدمل ايندلا ىف ةرهشلا تناك
 ْ ىرخأ ةنيدم نيتنيدملا نيتاه واس



 مه

 تانيتو تاهامن ةيرحبلا نفل رهش تابترم فدو كيم مرادتأ |
 ترءغاىلاهالا هب لع امل هاذ دح ىف ريسي رادقمو نيه بلط اذه نا عمو ظ

 سسانملاو قئاللاب نطولا نين نحن اولاقو هيف اوهقوثو اوردكتو مرطاوخ |

 اندينع ةلودلا تذتخأ دق نكلو لاحرلاو -لأومألا نم اندلع امل

 يف موحد تقو ىرمو تاءارازلا نورا نذلا اند
 الا انن قبب مو ةحالفلاو ةعارزلا تاطمن ةيرحبلاو ةبربلا رك اسملا 1

 تعاضو انااح عضعضتو ةيلكلاب انلطعت دق نحف انيضارأو انسفنأ |
 رعشتسا امل اناطوأ لع هءاشخت ام ءيث اندنع ناك واو الإ

 سا نمءاسؤرلادببأ ملا ةحالتلا زهأ راذع اب اهوا رمأو هلو
 أم 0 ا 4 نوعوطت ساجلا اذه ءاضعأ عيج نأ ةيموز]

 مهعباصأ يف امالا ًايشهض وثب الو ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم مهدنع ١
 38 ٠ عنام ال هنأو كلذ ٠ نء مدالوأو مهئاسن عباصاىف امو بهذلا متاوخ نم ٠

 عج 1 يدتميل ةءرورمذلا فراصملل ةريسبلا دوقنلا الام دنع اوعدب ال نا ْ

 0 ةنطولا مراكملا هذه نوكتلو يلاهالا ١

 سفن بيط نع حودملا ساقلالا اذه ىلا ءاضعالا ميج باجأف مهقانم ا
 ىلع واماؤتلا/ سلحلا قرفبو كلذ قع دحأ مهنم رخأت و رطاخ حارشناو ٠

 دقن رختفيل ةاسملاو ةعراسلاف مرش اجلا ءاضضأ نو وضع ل 0
 اوبتكي نأ ةنس زا باتك ىلع اعيجج اومحازنذ هريغ لبق رئافدلاب هتيطعو همسا |

 م نم سابما بايرأب ىدتقاو ةناعالا ليبس ىلع هعفدن مهنم لك دهعتام |
 مهئادعأ ربق نم نوينامورلا نكمت تاناعالا هذهف ةيمورلا ةكلملا يلاهأ نم |
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 كلذ نم ثابرعلا 1 لوغشملا رغ ساحنلا ن « دنع ام اوم ةيتقولا

 ن. هلاسرا موب ناكف ةينطولا ةناعالا فصوب ةضزملا ىلا هب اوثبو

 50 هذه بكح و. ىلع جرغتلل نوريخك ألا لعل ةيمسوملا مايالا

 "0 اك م |االا كلن تاحايتحا نا مهش

 يناثلا ا هذه انمايا ىف مزاوللاكن 2 و ةانلسأ م

 ابالب 1 ةنس نيينجاطرقلا عم نويامورلا هآدع :با يذلا قيوبلا

 ْ هلع ءرقع ناع 56

 انور لع مم الساب ااجش ناكو لايدنأ ةتجاطرق ركسع رس ناكو
 ةيور ذخأب داكو ةميظنل عئاقولا ىف نيبامورلا شويج مزهو موج د
 مف ىضقيل ةوبق اهل لاشي ةندم ىف لابنأ ىورتاف ءاتشلا تقو لخد نكلو

 ا نم ةيبحملا ةينطولا

 مهم ترتفو تاوهألاو تاذدللا لع هدنح دوعتف هدنح 2 ءاتشلا لصف

 0 نري ٌّ را متغا دق ةزملا مدنيه ءاتنأ : 3 كلذ ىلع كاممنالاب

 | مريمأ رفو م
 | احذلاو ةيركسسملا تادادمالل جايتحالاو برملا هذه ءانثا ىف

 ذآَو ةلبدج كا عمج نا هيدا ترطصضاو 00 1

 "تجاتحاف مملازانم نم نكمتو نيينجاطرتلا ةوق مواقتل ةيبرح انفس زهجن

 ”مهموكح تناكو !مليصحت ةقيرط ىف تري<و ةيرورضلا تاناعالا ىلا ةمور

 0دلا هقول سجل ن.داقنم لصانملا م 18 لاش ءاسورب 3 هطونم كاذ ذا

 .ةيمور سا نم ءاسؤرلا ءالؤه سلاف :يهنلاو ىمالاو دّقعلاو لحلا هديب

 اس ا وعفدب نا 05 يلاهالا لمحت ناب ةداعلا هب ترح م لعش نا

0 



 - ا يدا م بس«
 1 . 55 ل ب

 ”. نت ير ل هوبا 7-2
 8 2 9 م ٠ ”اهمههج مرج

  7د 42 5 / ١
1 1 

6 3 7 

 دا 4

 قرات ةرثكىلا جاتحتالةطيسب اضرا مهام 0 تاكل كك 23

 مركب لاو يكمل وة قاتلا اكسل صانع تناكسن للا تاتو امس

 مهلودتناكفنييانويلاو نيسامورلا دنع امسال دعها بنص امل دل

 تحجاتخا اذازاطيغالاو ورا ت اقوا من جا ران م ليلقىلا الا جاتحتا

 لهاب اوناعتسا ءادعالا بر شويج زيبجتل ةيرورض روما يلا ةموكمل

 هداليله زعم ققدصي وهناط وأم رت نم لك ىلاهالا نم مهحيعي ناكسف نط ملا

 ةجاحال كسي ام نطولا فيرشت مدرب ةموكملا ىلا نودهف هداليم لَو

 ةجاملالو ةموكسملا لها نم حاملا نو ٍ

 ةيراقم نامزالاكل:' يف تناك ةينامورلا ةلودلا نا خيراتلانممولعملا نمو

 ىمظعلاةنطاسلا احل كاذ ذا تن اكىتلا ةيسن وتلا ىا ةينجاطرّملا ةلودلاةرصاعمو

 ةيشافلاة وادعلات ناكورخ آللاسفانمنيتلودلا نملك ناكفةِب رغلا راطقالا ىف

 ةسفانملاو ةرفانملاو ةرواحملل أءميب علط ةن" بورملا داكت الو ةدددش

 تناك "ىلا بورما ىمستو ةرخآتلا 0 2 نالا زا ردا :

 لوالاقينوبلابرحافةثالثاممم روهشلا هيب رخأ ىأ ةيقينوبلا بورملاب 1
 ذخأ ةنس نرّشعو نيتلثا ثكمو نيتامو ةنسّنيِتَسو عبراب داليما لبق ناكل

 عفد. ةنجاط رقتراصوة يف. درسو ةيلَدص ىنرب زج نيينج اطرقلا نمزامورا هيف

 ةعانص ب را هذهىنيينجاطرّقلا نم نويأ امرلارامت دقو ارتست رح
 فيذاجلا تاذ ةيبرحلا ةءرحبلا نس

 ركاسملل بترب ناب ةيمور سلجم نم ما ردص تاقوالا هذه يفو

 سانلاهوجوو ىلاهالا نايعا ردابف نيكس يغ كلذ لبق اوناكو ةيكساج ةاشلل
 رك اسعلاتابن مم ىلع ةناعالل مبعاتم نمامسجارادقم ةبروهججا ةنيزمل ماده
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 محلاثما و قتملا ىلع ةمؤشم تاقوالا كلن ىف ةيرملا تناكف هنؤشب موقي

 : |. اتركم لع دع نأ روصت الف ةيفيكلا هذه ىلع ةيمومعلا ممعفانم 1
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 : نامزالا كلت ىف ةيمومعلا مفانملا نم ةعارزلا صخت ام اذه 1٠

 000000 ينو زالا رومالا لع ةرماق اضيأ تناكف تاعاتصلا امأو
 امو رمطلاو سبلملا هيلا ةجاملا وعدنأم نومنطصي اوناكف ءاقرالا ليغشتل
 املي تناكف لمجتلاو ةنيلا مزاول امأو طقف ةحاملا هعدتست امث كلذ هبشأ

 9 نورتشب اوناكنف اهلا بواهملا كلاملانم اندم رثك أ ةيبنجأ كلامح ضعب نم

 | تالآلا ةريثكت سيل عناصم نم ةجذاسلا ةيعانصلا تاجوسنلا

 اوك ةنئيه مهمايلمعو ةليلق -كرييكدلا تالشمك تناك تيا دالا

 25 ىف ةفؤرعلا برملا تالاو ةحلسالا نوعنطصيو نذاعملا زوجرختسإ

 كيلإلاو ديبملا فئاظو نء !متراداو اضيأأ لافشالا هذه تناكو نامزالا

 "ضارتقالل لالا ىضتقا اذاف قيقرلاب نامزالاك ا” ىف يلاهالا نيب لماعتلاز اكو

 يلاوما سؤر دوقتلا نكت لذا ريناند الو مارد ضرتقملا ردقلا نكي مل

 ( او ريعتس ل وفانصاالاوينايعالا نم انيعم اردق ضعب نم ممخعب ضرتش لب
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 || اوت عدنا 1و انيعماردقهتر ار اةيف د يف امحاصل نوعفددو

 ا اضن مهم ا اذاف فاجالا عمالا ةمبم ةر ءاجنالو مسج

 0 ءئاراش مرا داراو ةياربلات ملا نم ةبل ةمزاللا عورفلا نم عرف وا

 م 0 هدب رمزا لمجو دابا ةدا ءلةعالم اطورش هياع طرتشاو ايبنجا ارجات

 | رطخ بسحب اريثكوأ اليلق مترا نم ارح ةطسن نأب لماتلا كرش

 الرلاك اذاف ةعانصلاو ةعارزلاك ةطيسب مدنع اضيا ةراحتلا تناكف هقاشمو
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 لمعي ناك ام نيبو اهب ناتشف ةققد تاسع و 3ر1 ةينبم ةعانصلاو

 ال ةطيسب ةجذاس تناكاهلاف ةيمومعلا عفانلا ءارجا نم نامزلا | مدت 1 1

 هيف ركشت مف نومدقتملا ركفت ملف هذه انمإبا فاك لاف 1 ىعدتسلا

 كوش لع اهقيبطتو ةراحتلا لاح مينو ةفيطالا قئاقدلا نم نورخأتلا

 رغ يلا جاورلاو ةقدلا يف ةذخأ لارت 0 ةيقطنم نوكت نأ دكت 10
 لمعو هلضافلا ةيرحلا ءاطعاو ةلداعلا تاموكحلا بيرت نسح ةبامنا
 راعالا داماو ةمزاللا تاينازنملا

 يناث١ لمفلا ا
 (ءىشرييك ىلا جاتحتال ةلهمس ةطيسب تناك اهناو ةميدقلانامزالا ىفةيمومعلا مئانلا ةلحف)

 ةيصخلا ضرالا نأ دالبلل نيططخلاو نيخرؤملا مالك نم نابتسي يذلا 1

 أب. دئاف ىلع لوتس او هاه ميل عرازلا لام نسأر تناك ةعارزلا دان

 امل ةسلا قشور الا كلاخل كم1 دالبلاو ىرَقلا ىف ةلمعلاو نيثارملا ناف

 ني تناك ةئارطا تن آلاو خايسلاو ىثاوملا كلا ذخو ءارشلاب ءاقزأ وأ

 ضرالا'نوثر< نودبعتسملا نود-الفلاو ديبعلا نكف ضراالا بر اكتم

 + جما ىلا اوصحم اولمسو اهودصح نا ىلا اموردبو امووسيو

 ءاَمتع وا دنسلا دع ريك ان ةطونم ةعارزلا ةرشافو ةحوافلا 51
 هلمع ريظن ىف صاخ فترم اقوتعم ولو رشابملا أدل سيلو مهم هيج سلا ع ٠ ظ

 عافتالا ريظن ىف هسبلمو همعطم هيلعو ديعلاك هديس تبي ىف هتشيعم لب

 نب دمي ال هيف ىرإلا ديس تو رخو قو  اذاف هتمدن 24

 ل اا

 ؟دع ادب ع د ا
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 1 ال اهلاها ةورث عبتم نا 0 ةأودلا تناكالو

 هذه تحف ةيلاملا هاو ا اونوكمل معي ةحارب 0 9

 درا رحبلا اوحو اقلرما دالبو ديلا قةعساشراطقاىفةعساو ادالب ةلودلا

 هاون هلك كلذ دوعيل ءاطعالاوذخالاب مهتراجئو مهمعأنص مدعتل راك هلا

 كلامم سم مريغ كلذكو ةيعبتلاب اهريغ ىلعو ةلاصالاب مهنكلمم ياها ىلع ةجلا

 | كرما هذه لاقي مريغوكنملفلاو ةيواسنر هلا ا نين سالاك ايوروا

 1 : ةيجراخ ةراجن ىنع , هينلوق ابر, ةسودنأ ةيمدقتلا

 ا ٍإ ءاقالا فام ردقب هعوتشم ةريثك ةعانصلاو ةراجتلا عورفذامولعملا ن هو

 ضعب نود عورفلا ضع هففاو' ملقا لكف املهاو اهضرا ةعيبط نم كلملاو
 تاضوامملا ىلعةينبم اهفالتخا ىلعةيمومعلا مفانلافهريغف جوربالام هيف جوربو

 ةأبشا ةثالث ىلع اهكرخت رادمو نادإبلا ةيرح لوضأ هيضتقت اع تالدابماو

 4 ةيرور ص

 ظ : دل وفوصلاو نطّملاك ليغشتلا ام .اعوقا لاء! ال اودا وم اوه لوالا

 ىلع عاام نال يببلا 2 ردالاو تالا ىناثلاو جمس لك نم هوو

 1 ءرح 12 راع رع 0 ثااثلا نم 1 را نادهو ةعانصلا

 1 ناالا اع لس و ادقن عقدي ةداملاف ناك ناو هنال لامعلا ة ًافاكمو /

 0 عن ام الف 0 لمعلا ةرجاف ا ةحنار تاك“ اذآ 0 .

 ”00 1 اسس لملاةبك نأ انمدق الي هلختو هلع نم ريحالا 5

 ةراجتلاوةءارزلا اهف تراصيتلاةريخالا تاقوالاهذهيف امسال تالونشملاو



 24 ١ك . , 6 "؟ ١ع يح كي ا تال تامل 2ا نيم 3 0-0 0 ا
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 قالخالام راكم نا ل عماكح الا و 1 وشلا ودا ل ااونالخالا تققتا ديف ظ

 بحامهيخاال بح ىت > كلج نمو ال لسو هيلع هللا لص هلوقىف ة ةرصحتا

 مقتسلا حا ااصلا 0 3 ندلا يف ةميظع ةدعاق ثي دملا اذهناو هسفنل ا

 هيلع ةبجاولا نوقملا نا ىرب:لب رشلا لعف نع فكلا لع رصتق ١ ١١
 دغنال هنم نكسملا عم هعضوم ىف فورعلا منمب هب مل نف فورعلاو ريللا لمفا

 فورعملاو دم 5 وريم رمان حالصلاو 00 نع ىم-ةماقتسالافااص ١
 لمفىلا دمعلا فورعملاو رشلا لعفل ضرعتلا مدع نع ةرابع ةماقتسالاو مظعي |
 ركشلا يجن ال دّدف ةماقتسالا اماو هلع ركجشلا قحتسي فورعلاو ريل

 اهيلعىتلا لامع الا نموبف هيدعتم ةليضف فورعملاو ةرصاق ةليضف اموكل املع

 ةسدملا ةعجلا راب ظ
 نيوفتلا لس لالا ىضتفاو ةنيتجا ترف يول عقانلا ةعارب تمدقت اكو
 نليحتلا ىلا ليما ةلضانلا تاعونرعلا قئاقدو ةلماكلا مفاناا رام متل ىلا

 عاسنال ةيليغشتل امياقالا ميج ىنغ هنم دلوتب ةبم "لاو ةنطنطلا داومو نيزلاو ١

 ةراحتلاوةعارزلا اود عسنت اذمهف كلذ ىف ةيرل المو ءاطعالاو ذخالا رئاود '

 تاتوكملاا تاير 12 بادعإبمل اوتاكو الاب ميلافالا فةصخرا مانا ظ



 نا

 يدعلا هتبطل تعطخ ام ملا

 ىبب 5 امد كاقو م لاسأاو

 امو وحرب تامون اع دوطاو

 هن ال منال ماركا مؤللاو

 ؟ ادمقاو كوالا ركسشلاب مانأو
 8 اددوس كيودل قبأ 1 كاع

 ايم كدعأب لمإ اذ تبلوأ

 ادعالا ةودع رب ل بئذلك

 1 ولخو شفنا 0 كدعم ىهو اهرادم اهلعو ل لا الا "ما ةماقتسالا ظ

 ' ادهن ةاجنم مويلا كتفق كتفاف ةصرفب ودعلا نم ترفظ اذاف

 7 دسأتو نابعاو بلاغو حمصاف ةلذ ل ولا ضعب ىف لاو
 1 ادسفاف هنع ملا هيفسلا رغ الاط لب حلصم لح لك ام

 7 اديسةريشعملايفىعدبلخبلا اذ يرتنلوءاخسلاو ةدابسلال ك

 ' قير ادرو ةباغ قانعو -2برطم ةنردنجلا نيس ال

 اهلاوحأ منو املامعأ حاجضنو ةيسناتلا ةيعملا كواسرادم اهلعلئ اضفلاف

 4 1 داسف 1 يللا لع اال ةيعجا مدقت رضن اهدّصو

 لهذي الثم ربكتلا ىنغلا نال ةم ءاقتسالا مدعو 200
 / 0 - 2 و رسجف لئاز لابخ لامن انع هنذل ةوشن

 ” ءاوتلا دق هسممن دي : لقاملاف اهف عقيق ىهدلا فورص نع ديب هل
 1 الط تس نركياذبف مودتا ةليضفلا نونا اهريدنو رأ اسكتالاو

 1 ةرابعو ةيدملا لئاضفلا عيجج طباور يبف لاخعالا ا د ريح قلادفلا

 ب .يشيااف ضعب ىلع مهضعب دابعلل قوقملا ءادأو لم امتلا ىف كولسلا نا

 هل رفنب نسحلا قلخلاو هدصيو ىوملا عمي لقعلاذ سفنلا ىوهاالا

 هناو ةماقتسالا مدع 1 3 يدل هيكل قومحت نواه ىلا ناين الأف

 ظ اسنالا ةماقتساتس .لف ةيعملاق هيلع تطال م تسلا



 اينما هيوصل ٌةدامو 0 6 0 فص 00 2 1 ]

 ىه ةيلزمملا لئاضفلاو سانلا دارفأ ن :ف ةكارلأ ةيعجاو هلام /

 تيما لوم ىف امماقا ربتعملا ةلئاعلا ةبع+ج لمعلا يف ةعفانلا ةقرطلا كولم

 نسحو جاوزالا عم ءةرشعلا نسحو ندلاولا ريو فراصلا ىف داصتتالا#

 همداخل ديسلا قوةح ءاداو ضعبا مبسضم, ةوخالا ةبحو دالوالا هَ

 ىلع ةقداصتمو ةمزالتم ةيازئلاو ةيصخشلا لئاضفلا عيم هديسل هداطا

 لصا نم ناسنالا عم ةقواخم يهو هلا يضريسحنو ىرشلا عوتلا

 ةعجارو ةيندملا ةيعجللا مفانم رئاكت ةرئاكتم ةيذدلا ةيلهالا لئاضفلاو ة ,ٍ

 ةيجلا ءاضعأ نيب كرتشملا فاصتالاو ىونلالدسلا وهو دسار
 ةيعجلا لئاضف 3 عز 2

 ةدودحم ٌؤطاوتلاب ةلوق٠ ىه ثيح نم لئاضفلا نا مبغ اذه نمو ]

 طامشلا اممف لصح نرا ةَقَمُح ةليضف داصتقالاف الدب الو ارييغت لقت 1

 ةفزاجلا ىلا تلاحتسا اهدح تزواخن.نا ةعاحشلاو لكلا نث
 2200 نا ريصلاو افأرسا داع هدح زواحن نا مركلاوا

 ضعب . لئاضفلا هذه يرتع دق امءاو 5 راض ديس اذا ماو ةمأب ,

 تاقواالا نب ف ىدصلا لوقف ناف لاود لا 0 ١

 ال نا نالف عم ىِ خب كاذكو ةبجاو ةار ادلا 0 رشم نركب

 ررخ نضع .لدملا فوكحي دق ربا نانا ميو لس
 ةأعارف 0 0 نو ايف مزيإ اذه ىف يملا نود

 هده يف لئاقلا رد هللو ةسنأتلا ةيمجلا ىف :ةيحار لاوددلاو تال ظ



 <« كطم »

 هليصتلا فاح
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 © بطم »

 ةلضفلا ماسقا

 0 د ل

 و 0 سس ضير هرطو ءاضق ىلاو هعشن هيف ام ىلا ليمو

 لئاضفلا هدمل ل<

 ا 117 ام ضيب لوالا بالا نم لوالا لضفلا ف قيس دقو
 0 11١ ناسلالا سف ىف ةنكمتم ةيسف ةفص ةليضفلا نا انه لوقت
 | اجرح لعأ ىلا سفزلا لصت اهف ابيلا سفنلا حانينرا اهعديو ملاصلا لمعلا

 ”0 انا نوكت انبف ةذمحلا لد و لا عيو لاكلا
 ُ لف رات رح تيس حلا اذهب ةليضفلا ةكرف عيمجلل م أعلا ريكا لعفل

 هفتلا يف هتمه لك لذد ىلع هساو> عيمجت كمه ىرم ةليضفلا بحاص

 وه لضافلا اعاو ا اذه لكي درح »نال ةلخالا

 ” | داتتملاو هدول قالا روخالا يح دانك هوه نوكي نم

 نع ةليضفلاب بنت نا مزايام ردت 0 رقأ نوكي اذهف

 !ْ ايان دلا تاكتراو تاكا

 مم تافصلا هدهو لقملاو مسجلا ة ةوقو ةعاجشلا ةليضفلازاكرا نمو

 هلا >0 ريببحبو لاس الأ ظفحل مز زانت ىتلا لئاسولا ىبف ةليضفللا ىف اد

 0 كلمو هن رحوهّضرعو همد نع بدو هن نع ميشا م عاجشلا نال

 >امملا تاذللاب متو ةنملا هتشدع تنتكت هلغشو هلمعبو عطس رد

 و ةديعب ة-حارلاو ملسلاب 4 ه1 كايد هيف 0 ةني انليلاو ءدهللاب

 راح 5 يو هم ارح 5 نكع و 16 ا اذاق م ادت الاو ا

 0-0 : 9 5 ١

 ناكرالا مظعأ

 بصخشلا لئاضفلاف ةيلهأو ةيلزتمو ةيصخش ماسقأ ةثالث ةليضفلا م
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 . : ١ : يي د هيا ا ل اا دعو اس 0 و

 , 1 ١ يل 1 دي رع يح د ع م را
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 اهفيرمتوةيمو.علا ىف 3 01000 ناش « لطم ه 3 )5 ش 3
 يفرعلا ينعملاب ٠

 ىمو ةيلدا بتارم ثالث ىلا ةيمودعلا مقانملا مسقت ىف وكلصلا 1 1 ١
 لوصف هيفو ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا تاكرح ٠

 مس سسسسسلاسس

 كدالا لدصفلا

 ىعانصلا ىفرعلا ىنمملاب ةيمودعلا عفانملا فيرعت ىف

 ا رك ذ ام ىلا ماسقنالا مهقي هنمو :

 ةيواسئرفلا ةفالا ىف هل لاقي ةيمومعلا مفاناب انه هنعانربعام نا معا . !
 ىلوتسي هب ترف هناب فرعيو ةزالاو ةعاربلا ىف مدقتلا ينمي. ايرثس ودنأ
 عفتلل نا نكم ال امم هلجال ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا ةيلوالا ةداملا ىلع ناسنالا
 وعدت و عافشالا اهمعدتسإ هدب دج تائيه أهزهجيف ةيلوالا اضروص لع !ٍ ظ

 كلا لاقيف ةعانصلاو ةراحتلا مدت نع ةرابج ن وكت و انرتسدوالا 1 ١

 ىف ىعسي ىنعي, ةعانصلاو ةراجتلا ىأ انرتسدنوالاو ةعارزلا قوشن يف لا

 نه ايناب تقرعش كوالا معأ رخآآ ىنمع قلطتو ةيمودملا مفانملا مدقلا
 ةداعسلا ليص#و ةورثلاو ىننلا ريثكحت ىلع ةدعاسملا تاكرلاو لامجالا |
 امهدقتو ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةيعارزلا ةثالثلا تالينشنلا متتف لا
 امتئاد يف عيسوتلاو فرصتلا ةرثكو ةيمومعلا عفانملا لئاضف عم نوكتفلا
 رابتخا هل ناسنالا نوك نم ةدلوتم ماعلا ينعلاب ةيمومملا عفانملا ةعارب نا مل

 00١ ١



 راقو وذ سارع هرم

  راعلا ف عاب ليوطو

 01 6 6 كدعلل

 راصتنا اخأ زيزع اب شع

 نادك بدع 5ك دجلا

 دا

0 
 “1 م 0 1١
 م تس <.

 20 ا ا ا 2 هوت 2
 وللا دي 0 ل ع ا يلب

 74 مجاب نم 171 رع 7
 ان رسال اسس ااا 2 عا 3 < 2 دنع 7 5 2 مورس 8

 ياسا | 0509 ب < مخي 1 < .

 م 0 دل 1

 (03 ريمالا نامل قمسإ
7 3- 

0 0. 

 07 راطلا دوملاب نوكلا ف

 7 ريكلا لسلب زا
 ريزولا معن هقيفو

 ريصن ىوقأ مد رصلو

 ردج ايلعااب ا

 ريدسلاو قنروألا بر



 وح نول رااح انابيب
 قال

 ل ا

 او ا هفك يف

 راسلا ”زاح" ىرتشلاو

 نال الو ملقا قارو

 راس راجحالا .لع .كلم

 راغصلا امسك زعلاب

 رابتعإ ع ردك نم لال دق
 ازاع تروح ديه ناتج

 را تجب وا وكر
 راسا قوم ماس 1

 رارقلا باس قشاع وا

 رانبلا ملغ دق ىلا ف

 ران ءاشحالا فو بص

 رارفلا فلط رطاش وأ

 راغأ دق دصص زاب ا

 رافن وذ عاق يظ وأ

 راعتسا هتعرس قربلا

 راقتحالاب حابرلا يرو

 راردلا هرباست فرط

 راهملاو ىواعي ليلل

 راخبلل بسني لمفلا ام

 دف

 م”
 ريسأ هترهزي ادنف

 رطب ةحئجاب ادبا

 ريسي ذأ ىايفلا ىوطب
 ريرس هل راحبلا ىلعو

 رئغص 00 هنا م

 ربيع هربنع  راخبل

 ريعسلا ب هلاه ام

 رده هل راصو اروف

 ريفس ايدلا ملاصل

 ررلا ف رطلا د ذأ
 ريدغ هتامم عومدو

 ردنملا رمعلا ىلا اقوش

 ريرغلا يظلا لع ىرغم

 ريفتلا. مع اذا ودك

 يكس هنم- قرولاو

 ريح هعم امور

 ريسملا ىف لحختف اليل

 ريخالا نمزلا ىهدزا هيو

 ريدق قالسخ عنص ىلب
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 اند ةنس ةرشع عبرأ داعيم اهل برضو ةيداليم 155 ةئس ةيلخادلا اهب راح

 .ةفاسم عطقت كلذ دعب نمو ةدملا فصن مامت لبق اهاتنك ١ يتح اهيف دملا لك
 اةهج لطعت الو اف لح له الو مايا ةتس ىف ةيلاثلا اقيرما ةهج ىراخص

 ' ةيرع ناز ناتمايموقلا ناتاه تاشنأ دقو داوفلا راسو ةعارزلا نم

 "ىف ىهو تاناخبتكو تادنقولو ديدحلانم ةرساو توب ىلع ةلدتشم رودلاك

 1 ةيفرثلتلا ث داوملا قاروأ فورظقب رطلان <« أمف كرادت | ميسا ااهرورملاح

 باكرا ىلع رشنتو ايف ينال عياطما يف عيطتو بشلا ةدمألا ىلع ةقملا
 ركداعو ةعدقلا ايدلا ىف ةميظعلا كلاملا ندم 0 نكاد

 7 تاصاوتو تابجلا عيج كريب تافاسملا تب

 1 .ىلا ٌْ راص هوي ا 0 م 0 00 0 د تاز 1 مقا
 راقلو ناهس زوما ه1

 لانو مدعت 2 نيعبو 00 1 هلاق ام ىم 5 6 هللا ا

 ركن ل اعو ل أيبلا هياغ عم 58 اعلا بابلا ىف 0 ىتآلا هيهوععلا عفا ةانملا

 ُّ تايبالا هذه تلق تارواولا

 روباولا ِق لمعلا

 راد للا جواب كلف“

 راك ل لع ىرجن

 راغت الإ دراطع نم وه

 ارا ما نيمقلا رود

 راحبلا هلزانم رق

 ريحت الف باوملا ىنب
 ريبخ لاحت هب اماع

 ردم هل عنسركملا نمو

 ردتسم لكش مسر يف

 نسالا كلافلا 00

 ريفصلا دو داع اك

 ريمس هل كامسلا مين



 ا(

 ةيوابروألا كلاما نم اهريغ نع ةئمايسأ ةمطق ترثلو نكلل ن1 نو ظ
 ىلا د دح قيررط تثدحأ اماذا برال اهاوس امع ءاوفلا ىف امصح ديز

 مزأت ا كلذ مقوو ةنبز .1ا ةوربو ةراجتان امظعاباب ناك ايروأأ

 ةداعلا نع كيري ده 0 نا انلدعاسملا هحولا لع كلذ 5 كلا ةرداملا

 ةموكحلا نمةصخرلا لعلاصحتسالا ىف سانلا عراستتو لام 5 ممتجمو

 مفانم لجال ةيفاكلا تانيمأتلا مزاللا امناو اذه نع رخآتاىنشالدل ١
 لمعلا ةرشثابع عارسالاو كلملا ناك

 يتعطق نيب طسوتلا ( امانب ْخزر حتف وهو سارودب وه ) لانق ىنأثلا 1
 ةريك ةناموق هحتفل تلكش ريئص'نس هلص[|فتلا ةلايقلاو 1

 فتيتميظع نيئر زج ةيلامثلاو ةيبونملا ان رما اتمطق ريصت هتطساو هنافا

 طلا رحبلا م نورفاسإ انام كعب نم نفسلا بام أ نع ةفشملا لو 0

 ةدداكم عم ةيسواقالا ا اننوايلو نيصلا ل يساطالاب ىعسملا ىبرغلا ْ

 ةمنج نونشملا: نروه نار نمراك ةئاسملا نراك حابرلا راطخا ١

 كلذ ةلطساوب قاشملا كلت نآلا مهقحلتال نذاف مرارطضال كلذو باعشلاب

 اقيرما ةعطق لامشب ماعلا اهم ناح ىف رايها ناد

 0 ا يد ٠ نرآآلا ةئلابلا
١ 
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 ارما ندنم 3 211 0 ةادتيم ةعفنل هل 1 ةلهعس ضرا ىف ِق ىهو

 صخر دقناكو بهذلا ندامم ةريهشلا ةئبروهيلاقةلإإب (وةسيسن ناس) ةنبدم
 نيح يفوتلا اقيرما ةيروهمجج سيئر ( ناوقنل ) اماشنا يف نيتببابموقلا



 ا الذو بال وصح ا ةلدابمو 1ع عامجا لع لاصار - ةصاخلا ١

 لك ديالا ةراجو امنا ليت وزالصتنب اهانة 1

! 

 ' | اذه ثرشنلا ةعرفلافراعلا راونا نا ىلامثو هناحبس هللا دارأ تح
 وادا ندتتلا ءادتقاو نيدترلا ءادتهاو ن دهنجما داهتجاب الو صأق ذآ ىلع
 1 ؛ هرطسام كلذ نع حصخباك نيمدقتملا فلسا رئاس هنعزجعام ىلع

 | رس نا لاق ذا ىثوو زرط امذ كلذ بابسا نيب ثيح اشنالا لهأ

 ةعسطلات اريث تلا: نا ىلع ليلد اذهو ةبيجع اراثآ 2 ,دتلاب سانلل هيف دهاشأ

 لا ةلذلا ل لانالا كال ىه ةعيطلا ّنآل ةنانألا تاقرصتلا ةضبق ىف
 لامعتس اف لبقتسملا يف نوكتىتلاتامدقتال ًادبمرصعلا اذه نا ربظي اذه نمو
 )00 1] ةعردئاوقو تاحايسلاوراقس الا تلهسارحصو ارب ةءراخبلا ةوقلا
 | لأ ريح ىلغ ارداق نانالا نأك ةوّدلا كلحذا نايبلا نع ةينم ةيفارتلتلا

 1 ةريسل ةدم ىف هنا ىتح ايندلا فارطأ مو م1 قر نا

 ةءب عم سانلا ضعب كللسيو ةياكلا تافالتخالا لوزتو ةبرشبلا تايعمجلا

 ارغرلا دكا لدم تالا .ةردنالا هضتق ام ققو ل ا
 تاريغلل نداعم ريصتو ةيلاملا ىضارالا نارمعلا ا هدا

 يكب لوسيا عنكم ع ا تا ميان:و

 اهراطقا لع فشكلل 0 ةيشرفالا ةمطقلا ىف ةحايسلاب ر ع

 5 نم اوبجوتيل مزلي 00 املا- ىلع فوقولاو ةلو-جلا

 » ىف تافاسملل ب رقملا م ةمزاللا_تاداشرالاب امف نم اودشربولِذلا

 مق ريب لصافلا ماعلا لعفرشملا سيوسلا لانق لوالا ثالث ناوالا

1 
2 
 ع

 ا
2 

000 



 رارص اهعوضوم ةناكد
 ءانغلا 86 فيصلا ىضق ناكو

 جولثلا نمز ءاج فيحو
 ةؤم الب هت دهاش
 ىتراح تنا ةلمنلل لاقو

 . هلغ اعوص يىتيضرقتو

 حبصلا لبتف فصلا ىنأ ناف
 يرجن يهو ةلعلا هل تلاق

 ؛ ىخكمدف ديصخيف تاق

 اتشلل هيف ترخدا امو تلاق :

571 

 رارطضالاو عوجلادب يدذوا

 ءاتشثلا ةرآذذ ف ىعس امو

 جورخلا 8 موقلا 0

 ةبودملا كلطبب امو حارف

 قّيجاح ءاضق ف ككاو ىلام

 افورص ىدرلارهدن «ثقذال

 هل حو ادرثمو اقبطو

 جبرا ريغ كيلع اهدرأ
 ردع لم يكسلا كارج

 ىغشاو نامز ناك ال لآق

 108 0 ل لاق

 ا صمعلا ريمحال ىن ها تك

 حو ةَلَخ ل | تى كعسل هريخذلا يف ىعسلا ناب رعت

 0 رانهلا ىدأ نعت 227 ىدب ق وهو شيال مردلاو

 لاوخالا ربي دقف 0 هةفلاو م ىلإ: نم انلا ةماع عابط ليم 2 .

 0 مددت|معجتابو ةيعيبطريصت ىتح لمعلا ةكرح ىلعةب رصعلا تاقوأالاو

 ةعارب نم اهظح 0 أ م لودلا نم ةلودالو للا ةلم سايح اذه 7

 ١  1 58تكد دس ىلا رسوم رابدكر فاو 0 بلص ةشاس هش اهل ناكاذا 2

 ' عاوا فلس مف تددج ىلا ةيمالسالا لودلا قا 55 ةبرغلا ر

 ءاحراترانتسا اهراثا نموةندملا تامدعتلاو ةيمومملامفانلاو 0 ا

 ريفلا كلذ يف ايازأ! تاماكستو اهريغ ىلا اهابا نم تلقنت م ايندلا كلام ميت



 فذ

 ش ا لاقو

 - ناوملا بو ىسلاف لاو ىناوتلاو لساكتلا بس ىد

 ”00ا1 نامرح ريغ اراه. .ىمع للا لاتكلل رأ ض
 0. رق

 0001 دودملا ءاننلا ركب _ءزرك ةزاثألا ىف لق ام فلا امو

 1 روصقلا

 | لأح تاق ابمتم امول كرتت ٠ نأ ناح امأ يحاللا يل لاق

 7 ناح تاق ه افونشم تب نم ىلع ناح كللق لبف لآق

 7 لاح تلق هسوق ناح هاومْئم ىلتق ىف كءوبحف لاق

 ش 00 0 0 ىهشن ىذلا ام ىل لّقف لاق

 00 لمحت ىهف ثنابملا مأ يه لب ةشيخ
 ولا ةلطاعلا بتارملاو ةلطابلا تاسايرلا بابرأ تيد ءالضفلا ضعبو

 ماسك اهب اورتسيي ءايربكلاو ةمظعلا تاجرد ىلا اهم اواصيل ابلهأ !مرتشي
 ةلاذنلا مم كلذ لودعب لضافألاو ةلاطب بايرأ مهنا : | سانلل نيبط ال يتح

 هريغ 3 هسفن ىلع هنم دوعل' 5 لودي ةعم نذدب 1 ناف ةلافسلاو

 8 ةعفنم ىندأ

 3 ' ةءاكح يف ىواسترفلا هنيتنفل مكمل ا ةلاطبلاو لغشلا لا راغأ دقو 1 ا

 ةدنفالا ضعب ابجرتو ةلغلاو رارصلا نيب ةملاكم ابلعج تاواجعلا ناسا كني '
 لاقف ةلمو رأرصب /

31 

 ف
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 ىف عضوت ةعشب ةروص ىلع هتوامجيو لسكلا نوسغشيو روسفتاا لا
 نالسكلا نوروصف روصلاو رورملا لغال ةريغ نركل ةفللا

 سأرلا ائطأطمم بائتك الاو نزملا ةئيههيلعبالكلا ءامقا ءّمص خش ا

 هرحديفت ةروسكم نابضق هباحنو ضع 8 امضعب نيديلاعمجم ضرالا ى ظ

 ءاتمش ئدعابتلا ةقولطم ةارمأ ةووص ىلع هتوروص» ةراتو هروغنو لاشال

 2 ار نح | ةدسوتم ضرالا لع ةجواتيم هر راما 00 ظ

 نم ىضمام ىلع هب لدتست بولّقمو لمرلا نم ءولمم باككم رخآلا عادلا
 نامزلا نم ريغ اهف رخآ مسر نييرسعلل دنع املو قئاقدلاو تاعاسلا نم رام

 نأ مورت اماكن اوتلاو ءطبلا ةمالع ابيلع ةأرما ةئيه ىلع لسكلا مسر ىهأل

 ةكيرأ ىلع ةثكتم توبكسلا حل نم بون رحنو توقملا اهريس ىف رتخبأل
 ناوفنع ينف ةصنتقلا ةحارتسالاو ةعدلا ىف اهناق وأ عيمج يفت ةصمخلاو ةع , ظ

 ةكرب ىلع فطعت الو ةكرح ىلا ليم ال اهباها دوع ضغو رارضخاو اهمابش
 ىلا كلذ نوريشي مدنلاو مدعلا شارف ىلع دقرت مرحلاو ةلوبكلا نمز فو

 دبدو دقاخ اين لعش مل اذا نيزح امئاد هزجسل نالسكلا را

 كانر هليصحت ىلع ردق م ءىش ليصحت ىلإ جاتحا اذا هني هلزح

 شئاشملا الع محدزت تادعسلاو كوشلا ةريثك نالسكلا ةعرإا
 توّقلاب نيام اهنم هل لص الف ةيلوضفلا باشعألاو ةيايللا

 توقمم صل فصوب فصتن وأ مهلع الك نوكيل هناريج ىلع

 لبميفزانحسالاولدملاىظاوو .لسسلا ةذأ يتوذ نشل

 لسك ىذ لك مشو ءالب فو 2طبتنم ريمخلاب لم يذلكتف
15 

 4كم و

 0 ةيظاوم

 ( 0 نم مهروفنو

 ١ لسكلاو ةلاطبلا
 مل 9 و

 ليكتلا سكش
 ةفات روصب

37 3 
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 لئلا 0 لا نو رش ةركو ليلو لسكلا نتمدقم ةحح هللا لاَقو

 7 مهنضعب لاق للعلاو فيوستلا هراثدو لسكلا هراعش نامرحلا نا لاو

 0” دس رخآ داسفنا اص 8 هتالاح ىف نالسكلا جصت: ال

 دمخيف دامرلا يف مضوي راو هج دلتا ىلا دلل ودع

 لسعلا نم ىلإ احأ لسكلا لاق نم ىلع درلا ىف مهضعب لاقو

 نسعلا كل نييلاحلاب 2 لسكلاو ةلاطبلا يل

 لمعلا ىلع عيطملا م 1 يما" أف لمجاف

 هو ءاغونلا ةلطبلا ةّقبط ةعرلا تاقبط رخآ ةرادالا تك يفو

 ”قرطلا توقيذبو. ماعطلا نولشي مهنال كللا مهحربال نأ ىنيني ام
 1! امن الو هللا قزز نول ىانلا م اظأ مبف ةّدسفلا نم اوناكنا نبال

 1 | 1 ترسو رسل ةرعولا هلو 0

 مب 1 نا كامال غوس ءالؤه 00 الو 0 و مهسفن 0

 ةرراس ؛ ةنداح وأ ةعانلا#ندمتسم مهلمحي وأ كلذيف ةحلصلا ىأر نا دلبلا ن

 0 اأطعلاب مهقوشي ناكل لعق .نيفرتحلا لامملا ةَمرط فالخم 0
 1 انا ءالمال 0 ةيدإبلا ف 0 0 يتح ةعاسماورظنلا

 0 1 0 1 00 البل د
 3 , عيمجا ةحلصمل ةدلبلا فرط ىلع

 ع لاع الآ ولا هلال نورقلاو ةيلاظا ناز الا' نم نورصلا ءمشقو

 ظ . ةميظعلا تالسملاو م ارهالاك ةنرغلا لائشالا زاجا ف نودمجو ةبيجعلا

 ١ لسكلاو روتفلانءنورفتب اوناكاذهف ةميسملا ةبيجعلا ليثاعلاو ريواصتلاو



 - 7” 3 يا 7 لا ا رس 200 ةيسادو 22: :
 7 < 5 1 ا 1 2 ١ ه4 ندا 012 ا / 3 1 م كا 0 0 5 يح كي 5 ْ : دك يلا - . سس 3 - 5 نب جرت“ ار عم 0 + 2 م

 7 : 34 7 ه7

 ع 0 ا

 طيملاب امولمعي ةقرط هيف مملو نييدنهلا دنعو نادوسلا ىرقو رصم'
 محللا و دلخلا نيب اهوزرت»و ةرقبلا ءاذنا تارك ىف طيطا تر ةرالاوإ

 فاطلالا مظعأ نم يهو فانك 1 طيللا قبو لفطلا تك نم

 ا ىدم لع مي دن عورفأ م“ عرفت و 0 الاو ةدازلا ف ل :

 نييمسوملا.لضافالا نم ةلمجو نيمضاولا نم ةدعنعلا اذهب ىلعل نوكيف .
 ىنا ىلع ىلم 1 يعود لع ةنسلالا ديق هناف هنع ىلاعت هللا يضر ىلع مامالاك"

 مالي مم كال عقو امه درو ةعبتن هل لاقو مالكسلا م اسقا يلادلا دوسألا] ا !

 ا ةدسفلا داك ام ىبرعلا ناسللا ل نحللا نم كلدب اوحمتل مالا

 ءاج مت هل !ممهف ىتلا وحنلا دعاوق يلئدلا دوسالا ونأ مضوف ماجعالا ةناطر

 فرتغ هنم هدعب ءاح نم لك يذلا هباتتك عض وف هبوبيس دوسالا أ ا

 فرصنم هيلاف باتكلا ظفل ةادنلا فرع ىف قلطأ اذاو فرتعي هيلع همدقتو
 نم هل غاصو عمل ان ازيم هل لعجو ضورعلا لع دحأ ن ليلللا موو

 مولعلا كلت راوأ هاهو ليالك د راءاهريص اق را ليعافتلا

 نع ةرولصلا :لامع الا تارع هر ةطاسا هلا عيمج ىلع ةمفانلا ١

 ظ لادبالا ْ
 ه٠ مو ربنا سبح نمو لاكن نمو باج حا نع ني

 تابسا نم. ةءارلاو ةصئاق ديصلل زاحو هصئاغ ردلاب زاف دقف باخ باه |

 هدضبو ماغرسضلا لع ولو مادقالاب فرعي عاجشلاو نارقالا ةبلغو رفظلا

 ةليلحلل مزالملاو ةليحلا لِلَقلا باشلا امسال نالسكلا ىتاوتلاو نابلس"

 هلمأ باخ هلسك ماد نف ةليكلا ءوسو فشحلاب ىضارلاو ةليذرلاب منتقلاو

 كامل ةب راكع هيل ةيلوأ دعأوق 5 ودانوه مولعلار“ س ىف كر عضولاف

 بلطم »

 ,و نم لوا

 ' كلا لوصا

 بلطم »

 و نم لوا
 ضورملا



 ا

 ١ جرختسلا ناو رصملهاساعلل جرختسلانا لومي ممغمبو نان ويلا لها نم
 ١ ماهلابس.رهريغزو رمضلاهلجرختسملا ليقو عئانصلا رئاسل جب رختسلا سمره هل

 1 ااعراصو ىوقو ترراجتلاةرثكب كلذ م الادادزا 5 * ةعانلل ىل عت هللا نم

 1 مهلاوززأا ةديدش تناكو رص تناك ةأرمانا,كلذب نو اقلاجتح تحاوامماو

 اطالخأ ءولمت اهردصو ةدعملا ةفيعض تناك كلذ عمو دكنلاو ظينلاب ةالتبم
 ' الا ويش ةريثك ارارمابشع تلك ا اهنا قفتاف استحم اهضيخناكو ةئدر

 لطم ل ناكنم عبمج و امص ىلا تءجرو اه ناك ام عيمج اع بهذف

 | ءايشالا اس ىلع ةبرجتلا سانلا. لل ىتساف هن ءيرب هلمعتساو اه ناك ام
 ا وأ هر نك ءاوس: هل عضاولا وه رصع امودو تاير جتلا هذه عجج ىذلاف

 ١ ةيرجتلانا ثيحايندلا دالبب هعضاو ددعت ام ثلا اذهنوكيينا منام الو هرب
 'اهاقلتو سونيبلتسا سيراجت اهرثكاو بيراجتلا ىوقأ ناو هيف تددعت دق

 ا 4 نييتاولا نم اًضأ اودمف نمزلاف هدمب اًواح نذلا ءاكملا هنع
 | حتحاو سمانلا اه ىلاو كلا ةعانص قلخىلاءتوهناحبسمتلا نا 0

 ظ ناسنالا لقع رد نازل رلعلا اذه لثم يف نكميال 00-00 لهأ
 ولا ىلا لرفع ءاودلاو ءادلا قلخ ىذلا هللا عض طاولاف

 اكساس وةقوادما قافتاب كلذ نم ىوبنلا بطلا نوكي نا ىنبطو ماحلالاو

 1 للا ا يد اقم ا

 ظ ميلس فوذالا هعفانم نم امش فتغكتسال الو

 "كلابلاوتاذ الانمىرشبلا عونلالافطا ظفح ىذلا ءرتا هعورف نمو

 | لضفوكلاملاو كلاما ىفرشتنا ثيح ةيرّقبلا ةداملا, ىردخلا حملت نف وهو

 ٠ ىرقضعبل كلذ لبق امولممناكن او نيرخأتلا ةحئرفالا ءاكملا هفاشكتسا



 /ا١ا١ا

 ع ريصل 5 ارقف ل أفي رش ريصلا 9 افورمثم 0 نامت الان ردقلا ئ

 تابلقتلا نم هل ةءاهن الام ىلا سكملا,و

 هلاثم ىلع لاخلا وذي... مهمامز لبث الا ظ

 هلاحو هنا ف هلرقج زك كرهد لاحرو

 هل عضو ثيياب دئموب دنحلا كام ناكو د ثلا, فضول سرْفلا رجه الو ظ

 ناسنالا 0 ,كق ا ىلع ا ماعحو جيرطشلا : هصص عا ميكملا ٌْ

 ىلا لوما هراصأ اهلمعأ وه ناف ةيلعلا بئارملا غلب نأ هداهتجاو هيعسبي رداق'
 ةلزام هيعسو هتكرح لانب قديبلا نا كلذ ىلع اليلد هلعج اع نفل

 املعجو تماصلاو قطانلا ةروص لع ليث اع ةروصم اماعجو ةساررلا ف نازرفلا]

 نيب و عطملا نم اهلي ام كالذكو نسينا ريدملاب ه اغلا لثمو ب أرمو تاح رد

 ل الغلا رفظ م تورط دناكم ند مع قحخ ف سرافذ لهال 5

 نايهتشا لاعف ىهنشت ام مستقا هل لاّمف اهرس نونكم كلءلل رهظف بولذلا
 9 امفمضت 00 و نال تيباا ف َننأَو لؤالا تدلآق 4 ةيح عشت

 لاقو هبلط لقتساو هلع كللا فختساف هابا ىنيطعت غلبامو توبلا ١

 ىف دم لا الاكق أسيفن ايش ظ "كن او كالقع ة>اجر نظا 1 :

 اع كللا هل 2 عل 11نملا ل يا 8 رطخ 1 1 كَ

 عارتخاف ك كلما ناوشا 0 ْى 0 00 0 00 فرار ل ١

 ناهربلا امعدترم ءاك ذةدش لعتماقونادلبلا ميج تدل ةلياجة كح 3 رطشلال

 وهو هنودو نم منرطشللجرختسملا اذهنم لجأو 'ودويطلا نب رختسا نم مث رط شلل جرختسملا اذه ع 5
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 8-5 1 ليدفلا يردي اف أماتحاف كنان ترد اذا

 7 نوم هلداع نهدلا ناف رقت الف كادب تكلم اذا
 ا كملاو دجلا راظتنا لمالا ريخو لمعلا سيطانم٠ لمالاف ةلخأبو

 الو اطانكنا الو دامجا ناك امل كلذ الولو ركذلا م اودو راخفلا بحو

 ّ ذ عدتبم عادا الو عرتخم عارتخا الو رمال ف عامر | سحب

 هركذ راح ايف الا هركف لمس نأ لقاعلاب نسحب
 7 ثداحأ ايدلا امئناف ٠ العلا لهأ تاريللا ىلع ثفان
 ومأيف ر كفالالامعاو راظنالا ناعماب مهفالتخا ىلع ءالقعلا علوت دق

7 
1 
 ل

3 
 ةريطخ ا ءاكمأ كنيع هو ةريصح 5 ةماعلا رمل

 )0 اي ركر ألا رططالل قأرالف" اكرم ةنضالا الآ نكي ملاذا
 اذه نمو 36 ءاميل ايس ت تناكه ركفو هناكذب ة كح عرتخا نف

 1 | ]و[ هاف ةراخ الا سرفلا كوام وأ وعو كليأب نع ريد# دز ل ا.ىغلا

 ىف فرصت هل سيل ناتتنالا نأو ردقلاو ءاضقلل الثم امرضو درألا عضو
 ردقلاو 00 ىلع فرصم وه لباعش الو ارض امل كاعال 4_سَهل

 يا ذعر برو العاو اندنال راع ع اهعضوو ررضلاو مهلا ن حر م

 رمش لك ملإ ددعب هع نين الن مطملا لهجو هنسلا روهش ددعب ا رع

 ىرحي اع زجاعلا هلانب يذلا ظحال الثم اهاعجو جرت ليل نورك ىتلا جردلاو

 لا اصو مو كلفلا هيلع هن ىرحج اهب مزاحلا هب ىل 5 دنا قاعي لاو كلفلا هل

 عل صف لكل لعجو رامملاو ليالا ةلزيم ال زنأ نيصفب لوقعلا كلت لاصيرا

 لا اريشب ل لامشو نيمو مامأو ءاروو لغتاو قوف نان الا ت [ينيك حوا

 ٠ تاق نما الق يف را هنأو رشلا | و يملا هينأي نيأ ت . .لجال نابشرالا لا



0 

 رعاشلا لاق ةلاطبلا نارفعز نم ريش لسملا راجي لق
 ىلوح لاملاب يملا تباج ل اماذ تنكولو يب نمانلا رق

 ليمو ياوه ىلا اوطختو انيلع ميركلا تنأ اولاقلد |
 يليككاؤليكي نآس انلازجسي ائيلم الك فورملا تاككلو '

 هريغلاقو ٠
 حببت لايعلا عم سولجلا نأ ةمينغ بيصتيك كسسفنب رطاخ

 حوضفو ةلذم هيف رّتفلا»و ةبابمو ةلجم هيف لالاف '

 (هريغ) ظ
 رقفلانم ارش رفكلا دعبرأ لو ىنغلا نم اريخ نيدلا دعب رأرل

 رجألاو دجلا هجوأىف هدفممو هناهتما الا لالا نيز رأ ملو

 مئاضب ا «نراجم يف جرخ اذا هننع ىلاعت هللا ىضر ركبوأ ناكو

 ايش مهفلكس الو ىرتشيو محل اهميبيف شيرق ءافعضل

 هماعطو هبارش تيطبر ىتح ع نتي قولا 1

 همالك ث يدحلاطغلنم بيطيو هلهأس و بيطيو '
 سما ؛ ذا تسا سو هيل لا لص يان مقرا كرت بسحو ١
 اهني نم جتتف اهوجوزف لسككاو يناوتلا قلخ هنع هللا ىضر ىلع (لاتو]

 ةلاطبلا نع ًاشند الو رقاع:نوكسلاو دولو ةكرملاهنع هللا ىذر ( لاقو ) ةَقاَقلا
 >لاو ةيلمات ةغراف نيع ىه ىلا سفنلا لغشب نأ ا ىلعف ةدسفلا ١ ١

 نمريخ فئاط بلكو ةكلهيناوتلاو ةكرب ةكرملا ليف كلذلو هدسش اع هتلْمشا

 رعاشلالاقايلاج هتيب ىلا ءاج ايلاط روش نمو فاتعب 55-0 ١

 - نوكس ةقفاخ لكل ناف اهمنتغاف كحاير_تبه اذا 0



4 

 / ريخا لاقو

 ُ مولا مالكلا نم ليطت اذ © يل لاتف لاصولا ديع هنركاذ
 ” مربلا ءاضقلا نم رفملا نيا الئاقدشنأ رايدلا ىأرامل

 م دصحاو ه5 نق اذه عرزاف كفيسو كلهرد لبقو

 رضاقلا كل كرفكا نعف

 فيسلاو مثردلاك ءرملل عفن اةداص أيش رأ م

 فيلا مسيح فيسلاو ١. هناجاح مردلا هل يق
 رخا لاقو

 ريقفلا مرش سانلا ا 0 ىغلل ينيرذ

 ريخو بسح هلوسأناو مملع ممرمحأو مهن وهأو

 داق فمزديو هلل هءردزو ليلخلا هدعاب

 ريطي هبحاص داؤف داى 2 لالجهلو ىننلا غلب نمو
 ٍْ ريفغغ بر ىنغلا نكلو مج بنذلاو هبنذ :ليلق

 لينأتو انتو ىف سلجت نولوب اماوقا انيف نا ناربم نب نوميل لبق
 | لا ليلخ ميهاربا نيب لثم نيقي محل ناكنا قمح ءالؤه لاقف اق رأ

 | غارفلا نم ءالبا بابساو . الئش كيلع غارفلا جاه دمت
 تب ىف دمق لحر ىف لوّشام هنع هللا يضر لبنح نب دما مامالا لثئسو

 اللا ل-هج لجر اذه لاق يقزر يببنأب ىتح أيش لمعأ ال لاقو هدجم وأ
 5 ينعي ىكعر لظ تحن قزر لعج ملسو هيلع هللا ىلص هلوق تعمس امأ

 00001 لع نم ةطاوا .اطاطاط ردو حور
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 محل نوذخت ءايفصالاو ءايالا مدق لعن نيطالسلاو كولا تلغأ ناكو لوا
 نع اهزدتو لالحلا نم قاشالل ايخوت اهنم .نوةفتسو ام نوبستكي مئانص

 ال نيف نهال تاهحر نيسلا ن دنس لاقو لالاتس سل
 رعاشلالاق هضرع هن نوصيو هقح هنم جر هلح نم لاملا ممل

 رحنلاىلا الاردلا قاسيالاك الذيل الا لاومألا ممجيالو

 يأ ةوق كدزيو لجوزع هلوقيف هنء ىلاعت هللا ىذر سابعنا لاقو 3

 رعاشلا لاق .لاومالاب هتلثتم لام الآو لانابالا دالف متلاملا الا

 يلام, تيدان اذا ىنادن الا ىنلذخم تدان اذا ءادنلا لك ١

 اعدقسانلا داقنا دقو امهمابس سأعمجتستهنذا ةسايرلاو ددنوسلا ل ضأ لاملاو ا

 زمعملا نا لاق لاملاب الا لاس ال ا نال ىنغلل اثدحأل

 ماعلا كس دونما كنا ىغ نم ةدرأذ 0 ا
 مدآ نم هك | رج بسن نم كبسحو

 ةيرصلارابدلا ىلا يديبعلا روصنم نس دعس نب مك نب زعملا لصو امو

 لودي ,لاناكوةرهاقلا طتخاو رصمكلمو رهوج دئادلا 4ءالغ لصف ِ

 ف ارششالاهب ممتجاو هن اهل ىلا سانلاججرخ امنءىلاعت هللا ىخرةمطافىلانوب :

 لاقفان الوم بستنس نمىلا ىواعلا ابطابطنب هللادبعنب دمش مهب نم هل لاق

 ساحن ىف سانلاممجهرصقيف رقتسا املف انبسن 5 دوش الخ كك دعت 4

 همس فصن لس مث يبسح اذه لاقومبمت ىتح متاردلاو ريناندلاممملع رثث و مأن

 انعطاو انعمس اعيمج اولاف ىسن ادهو لاق

 مردغم ماه اهل تن ا 1-0 0 ظ

 مردلا وهريكسملا كاذو 2هضوت الو اهكح ل
١9 



 "نسيت بي ل

 :بجعيف لجرلا يرآل يبا هنع هللا ىضر لاقو ةضف الو ابهذ رطع ال ءامسلا

1 

 (لكلاو ةلاطبلا مذو لمعلاو ىعسلا حدم ىف)

 الا ومالا عبنمو ةور لاو ةداهسلا بابسا ىه لامعالا نا انفلسا دق

 ْ ملا ضرالا ناو ا لامعالا دروم يفك ةعاررا ضرالاف ىنغلاو

 بم لح ةرثكب ةءدس 0 ذل جتني ال لمعلا نو

 ا ةقودأل امعلا لضفأ لو هياع هللا 0 لاو 0 ةنللا ماتتلا

 | اعلا فلسلاو ءاش الا نكدقو قزرلا باب كل حفأ كدب كر > ةاروتلا

 ا دواد قح يف يلاعت هللا ل لاق دف نوفرتحتو مهمدنأ ب ا

 0 همع دقف ديدحلا نم عور ,دلأ لمع يأ سومل ةعزص هانءاعو مالسلا

 و هرمأ ىلع اهب نامتساف عوردلا اهمم ك2 راصف ديدحلا ةعنص ىلا
 ا معلا كر هجن دخ ةدسسملل ماشلاب ةراحتل أب را لير هيلع هللا لص

 ملسو هيلع هلا ىلص لاق دف داوملا ملسو هيلعدللاىلص هتفرح تناك ةوبنلا دعبو

 حيحصلا ضغبو فرتحلا دبعلا بح هللا نا لاقو ىعر لظ تحن زر لعج

 اروفغم حيبصأ لالحلا باط ف اك ك تأب نم 0 هيلع هللأ لص لاقو غرافلا

 ىضر رمع لاقو هبسكل لمعلا ىف هسفن تعنت يذلا لالا طف لاكلاو هل

 انآ ملع دقف ىتقزرا م ملا لومو رو يلع نع د نبع ال هنع هللا

5 

 شعنم ظمتس ال ولك ناف ةفرح هلأ لوقاق

 5 2 ءاركلاب لمعيو ىعررو ىعسي هعرو ىلع جدأ نب مهاربا ناكو

 | لف أونلا لبصبو راهلاب ضئارفلا ىدؤيو رابلاب دصحتو عرازلاو نيناسبلا
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 نودد ريش ين اخ مهمل اح 5 شعب ءار هالاك هجولا 5 نم مهف هل ريغ ظ

 :.الاو نسال ديس يا .رأ نم فرصنملل حيرت |

 اهريغو ةيكحلملا بصانلا بامصا و ءارمالا نأ انريتغا اذا هلك اذهو. :

 ةراجسلا وا ةيعارزلا ةاابلا ىف مرثك أ نذلاو الار ف نوثيششالا 0

 مهف ةيلالغتسالا كالم الاوةححارلا ةميظملا رئاودلا مهلف يلاهالا راك ة سابا
 مرئاود ىف شيعتمو ةراجتلاو ةحالفلا لهأ 52 8 نانو االنعا
 ءالؤل دربام اضيأو نيجتنملا ريغو نيجتاملا لامعلا نم نسي سانلا نم ريثكأ]

 ىلع هنم رثك أ نوفرصي ةجتنملا لامعالا فرط نم ةفرصنملا تابت رلا نم

 نازللا نم مهلا دربف مكيذلمأ دئاوع ريظن يف ةجتنملا ريغ فئاظولا أ

 موعم ردصن و هعقخلا 429 .مأو 0 ردق لع هيل أم ريداقم ةيكوللا !

 نم اهملع امو مهضارأ.ردق ىلع ةليلق وأ ةريثكملابم كارل كلت ىلااضأ

 امنا اهدراومو لاومألا رداصمو همدعو جاتنالا ىلع مالكملاف ةلجلابو
 نع ةدايز هل اضيأ نوكي نأ الثم ريمالا ىف عمتجم دقف تايأ يحلل رظنلاب وه

 مفانملل اعماج نوكيف هداربا لام سأرل ةراجتلاو ةعارزلا ةيزم هتراما ةءزم
 ءاشإ نم قزرب هللاو قرع جتنمريغو ةهج سات لوك 1 1

 باسح ريغب
 نم اهخ امل اًملطم ةحودمم ةجتنم ريغو ةجتنم اهيعونب لامعالا نامت 0

 ىف ليق ام ركذناف الّمعو اعرشش مثالا عيمج دنع ةمومذم ةلاطبلا نا م ىعسلا
 بالا اذه نم عبارلا لصفلا ىف ةلاطبلا مذو لمعلا حدم#
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 ليداعت ىف دن كلذاو كلذ ىلع !باغ مهتبظاوم ادج ةلبس ةجستلا تاعانصلاو ظ

 ّق بس ىلع و ا ردق بم م لحاو لك دنا دئاوع نأ دن ؛اوعلاو سرا ة ةدرف

 5 هداصتقاو 0 رذو 9

 ش لاومالا سؤر حابراو يضارالا تالوصح نا مهشي هلك انه نمو 5 ,

 8 ' دلو رفولا ناو ةحدنما ريغ لاعالا بانر امينم شيعت نايلضا نادروم. ةصلا دقق

 'اراجتلاو نيعارزلا ةفئاط ناو ةراجتلاو ةحالفلا لهال اهنم لكى نأتيو قيلي

 اةراغ شيعت لب نيجتملا ريغو نيجتنملا لامعلا شنيعت ءاوس دح ىلع مهلك

 'ةموكملا لع دوعلا ف ةماسجل ا انصلاو ةعاررلا لها 3 نم نيت ل

 ةموكملا لهأ يدانأ ن ::. لفيف هتعفنم مومعل لفات 5 اضيأ وهو ممم

 "سانا املا اممم شعت 3 را« ,الا تان رم ل ناف نيرشك ىانأ ا ةحاح 2

 ا هللا ص هلوقل اناذو مثحلاو مدخلاو ءارآملاو ءاحلصلاو ءايلعلا نم نورك"

 ف هبط سانا ةلؤم تدظعالا دبع ىلع هللا هن تدظعام سو هيل
 نا 00 هيلع هللا 0 0 0 ةيعللا كللع نحذف 0 كالت لمحت ظ

 ١ 100 0 ريثغ م ا 2 م 5 مم

 "نم شيعت نم ا ا.غارفلاو ل 59 تابر 1 را نم 0 مهلاوما لوضف نم

 ؛ با رأ لاعلا ايلا ابلاغ مهم شاعت ال ةحالفلا بارا نال ةحالفلا بابرا '

 سر نول.عتسي .راجتلا ءاينغأ ناب ىضقت ةذاعلا نا عمو ةجتنملا ةعانصلا/ :
 رافسالاك ةقاشلا.لاعالا بابرأ نم نورشك سانأ اهنم شيعيل مهلاومأ 0

 نا الا ةدئافلاو حبرلا نع نوثح ةعارزلا باب راك كلذ ىف مهف اهوكو نيفظولا تان

 "فرملا بابراو مثحلاو مدخلا نم عك واع أعم نشيعش مهحابرا ٠
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 اك سانا مهبناج ىف شيعتيف راجتاا ءاينغاو كالمالا بابرأ رابكل ادياق 3 ظ
 نم مهلع تداع ام مريغىلع ةعفنلا مهنم تداعدقف مريغ بناجىفا وشو
 ةديدجلا ةمعنلا باعصا صاخشالا ءالؤهو مهريغ ةمدخّف محلامعا ةعفنم

 نيقحتسلاو حاربالاوحارفالا ف رح بابراكر خأس انأ ىلع مهنم عفانملا دومتدق
 كلذكو هجتنلا ريغ لامعالا بابرانم ةريثك فئاوط مهنم شيعتيف تاناعالل

 دابعلاو دالبلا ةنايصل ةءوكسملا تاجايتحا ىلع دعاس ممافع ءزج اهم لص

 2 تامصأ 4 ل لامعالا د قو زوداقتم ل ةلودلا با ا نا - ٍ

 عمال 0 0 طق وه 95

 0000 حابرالا ءزج نم مهلمنوذخ أب نيجتتلا لامعلانا انفلسا دقو

 ةدئازلا حايرالانم مهاب م نودخ اب نيجتنما ريغ لامعلا ناو مشتمل لاما

 بحاص أهم شيعت يتلا حابرالا هذه نا انه لوقنو ةيليغشتلا تايلمعلا ن 5

 هكر 6 المح كعب الا و 0 عسا اِل نيحتاملا ريغ لامعلاَو لالا

 لع ابايغشلو اهحيور نم دال اها ىنعي اهحرتو اهجانبال ةم الا تاريبدتلا

 ةرجأذ وكت نا يخبل دك هن ومصمم ند ةقاس 0 سلا 9 ةعاباةقرطل]

 ةيرورضلالاوحالا تايضتقل ا نيالا نولي ال اساس اذان

 هريدام ناكنا امسال هشاسةنمزا نم هرفوو هريد امثالا فرصي الزاوي لب 1

 لامعألا نيلي :ع رفولا ةقير طو ةقراصا سوك حب ربو دار هلآ

00 
1 
1 

 ؛ باطم » 7 وثنم ءأي ه عيضن ال م م ٠. ريغ 1 75 2 1 82

 انخلا 00 0

 اه هلمع ة

0 
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 لمعلا كلذ ةر أ مفدي جنن ١: لمعلا ةرع ىه

 1 زازرأ هم جرخم يذلا يذلا دار 2 00 جايرالا هذهو

 ةدإيلا يلاهأ عيمج_ىنع .فيجتنلار غو .بفربحتللا صاخش الا

 ل ومالا دراومىنمي ةكينلا لامعالا ىلع موعيج يلاهالا ةنؤم رادقتةقرترمو
 ةراجت وأ 7 ءارز ىف لام سأر هلعجو اي اش لاي نم جرخأ نآسلا لكف

 نيب نما لامعلل الأ هنم فرص الف لاملا اذه حبب را هييش رع نوكي الف

 اص امم ييتنأ لمعلا ىلع للملا نمار فرص اذاف مهلمعب لالا اذه ضن نيذلا

 3 دع ةيفامف منرجأ ريظن ىف لالا ىلع دوعي حمرلا فصو» زج
 اطل نا كلاما دارأ اذاف-كلاخلا لامسأر نمل مهلمع_نيع نم 2

 ظ ار اذه فرصف ارم ممل 0 ا

 نممدحلا ىلع قفني ام سي هتتفنل يبل كل نوع نال ىف يدم لام
 | ارأو ةحتنلا ريغ لاعالا باير 0 فلا قاما يراك يلمع عير

 ميرا ا دع لوالاهرادز ومال داو داربا نه اعيمج نوشيعتس ةلاطبلا

 لالا ىناثلاو هلام بر وأ هضرأ لام ةلباّتم ىف هبحاصل دراولا ىونس
 1 نأر 7 اع ره ىلا < شيعتلا دصقب هلمع ريظن ىف لمعلا صخن ئ ِءذلا

 لمعلا لاَم

 : انامل ل هد ارا لا يئانلا يت روع وتقل اذه زم واذا
 نوجعت 0 هزم نئلعس لأ ع هتؤم نعداز اذاذ هسفنل هنم شيعت

 فرشو ةيمعأ مهول امعلا ىف ةيمهأ بابرا لامعلا ناك اذا 5 نيجتنم ريغ وأ

 0 - نوكت لمعلا رباود نم مهين م ناف مسهعئانص ىف ةسايرو

 | ويل نم مدحلاو مدملا_-رم نومدختسي ممل ةدعسلا لاوحالا يضنت

8 5-7 

0 
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 أمغارا اهغارف بْمع ىهنأل ضارعأ مهلامعاو اميج مهلائشأ ناف ََ ره
 ىلع هبورض قيسيوأا عيقوتو ىلا مافناو دشنلا داشناو بعاللا بم

 اماو ةحبرم تسيلو اءالطل ابلهع ءاهناب ىهنلت ضا رعأ اهي تاماتلا تل

 ةقحاف اماذ دح ىف ىهاماو الاومأ جتنم وهف اهفيلأتو اه كو اهمال لم

 لمح ال نيذلا ةلاطبلا ا ةجتنلا ريغ لامعالا تاناعإ عيمجل جتتلا ع

 ضرالا تالوصخم دعت اضن ا

 نحيا فرش عما مريغ لع ممقفتف 3 ًاةعان صلا يلاهالا تايلمع نعو ةيونسلا

 ردخ لا ضمنلا ةمدخ عافتنالاو ناد الاءانمآو هاضتلاو ةالولا نإ

 يعانصلا وأ ىعارزلا لوص+ملا نا مث مههمشا امو يهالملاو برذطلا بابرك

 اذاف تاسملا ردقمو هانتمو دودحم وفة رثكلا و مظعلا ىف غلبام غلب ول 1

 تاقاّمحتسا ىف فرضنلا راد_ةم هنم انفرعو ةيض اللا ةنسلا باسح أ

 ممر م فكيذكو رثك وأ مددع لق صاخشالا نم نيجتنأ| رشا )

 اليلق قابلا ردقلا اذبف نيحتنأ ضاخش الا فراصم ةمد لغاقابلا نلمح

 ريصبو عاب يذلا وه 0 ةلصما ةئسلا 5 وه نود اريثك وأ ناك

 ف فكن ا « لصحتملا نا,بريش اذه 006 رتال ليغشتلا ىف هلوخد

 رحآ لازيتسا:دع ةنسلا.ف دبلن 1 1 , ىنذلإ جتنملاب كيلا 5 ةئسلا

 ةاوملا فلعو ىواقتلا نم كلذ تال |. ماما كلا

 يذلا وهو حرلا وه اديه عت 1 كلذ ريغو هيأ كلا تاعملا ةرج

 لع ساو جستن | ريحت لا هاو 0 هنمو ةليقملا ةنسلا ليغشل هنم 0

 ةلباَقم ىف وه ةداعلا ىف اهلوصع ب اغأ ناف ةَق , ريفلاك ةعانصلا ةرئاد كلذا

 يتلا حابر الا هذه نف فراصلا ليرات ديبي اهايرادس نافارا ا
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 0 598 ا 8 دعو ةضارأ تساكملا انام ل نا هلوق ن .٠ قرع

 رم نا انلق دقو لما فاكلا حت هن لكلاو انيلع لكوبف كلذ ادعام

 لع ىهف ةراجتلاو ةعانبضلاو ةعارزلا نمالا نوكي ال لاومالا لاصحتسا

 لا ريغ ناانيب اننال فراصملل لحم وبف اهريغ اماو داربالاو حايرألا
 ى و جور ازدخلا تارع نمو ىف ناصف دع قد . كلاامضرم لاعالا نع

 ا ل اكل نع ةتاطم رع 00

 ءابلا ةوقلا ىه لب جاتنالا ةكرح رادم الع ناكن او كلذك دونجلا عيبجو

 0 اة مفانلا قف ع ب حس الا مالا نيمو عئاقولا 1

 ةمي مسج ةءونس تابنرم مط تناك ن أو اهلمعبو اهسفتب لا وألا ةحتتلاب

 الآ واو مهريغ لاومأ نم مهلا ةدئاع تابترملا هذبف مهر 9

 يلامالل موزلل دنا يرد حرفا راع ف كتامرككلا معدل

 مم 5 لع قرصلا يواس. ليمتسملل ز ا هنم جورب احنر حجت , الف

 ةلبق | هنسلا يف محل ىطعي اضان 6 5 | مهتمدخ مرتال ي ىنعن ةنل

 ىأ دار ,أ ةهجال فرصم ةهج م ىنمإ نيجتنم ريغ مهنا لاق ىف نب
 ةيموحعلاو ةيادلاو ةعاضفلا صانملا هب ريملا بصانماب قحابو حابرأ ةهحاوس ل

 م الم ريغ ة فقل 0 هدام 00 هل فاقوالا لامك

1 

 1 مهاللو ل نوف أ كاذ نمك 4 ل ع 00 9

 ١ هذه عيمشل كالذ هيشأ أمو ندشنملاو نينغملاو قي سل ولا لهاك نيعرا صلاو

 ذأ كلذل ةجتنملا لافشالاك سيب رو بسسكو ةيلام ةمبق ال كل كاعألا
 ا ار ىلس ىذلا| |يلسلا فيراصم ىرخأ ةن ةنسل هنم لصحتو غايب ائيش جتنل .-



 م

 داوللو ءا ب كارل -- -- ةعاتصلا سر ناف داو

 _ امزاخم 8 0 6( قا هه عقم < ليتل ذبل
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 ليعمل ينك ثيحل ا ريداقم أمم 0 عابتفا ا در تقال

 ىنعب اهجاور دنع اهءالوذشم تعب يتلا هيل اوآلا تاليغشتلا ردق تالوغش

 كي ليغشتلا لئاسو ةدوج حير لالا ساجدا

 مداخلا ةمدخ فالخ ةءاهم ريغ ىلا ارج ع لاعلا لمع ن فس ظ

 عاب ةءاضالو لوصحم الو دروم احل سيلو ةيقاب ةرم هل رع الف ه 1

 ودب املمع نم غارفلاب يضف ضارعا مداخلا تامادخح لي يرش ٠

 ىرخأ ةدلل هفرص ىنكي احير امئاضّقنا دعب يطعت الف ةميقالو رثأ ءاقنإ
 وم ةيمحلا ل ليحلا ناذك اهلعو# ةيمو) تاكا اه مرسلا دلال

 هندي ةكلملا ىف

 لودلانم ةلودىأىف ةيماسلا فئاظولاو ةيلاعلا بصانمال نيد ةمدخت '

 الوايلام احر مستنت ال ناكدلب ىأ ىف مهداسا ندداتعملا مدخلا ةمدخ كلذ 1

 يه نأ لاومالا لالغتسا اهسفن, تنال نعي يف وس مودخملا ةبرثم ةميق

 كلاملا ف بصانملا بابرأ ةمدخ نال أيش ابتح ىف حدقب ال اذهو هل ةيوسنم
 قيقا اهجاتناف حالصالا ىف ىعسلاو رييدتلاب داشرالاو لمعلا رادم املع

 ىف انمالكو ةرشابملاو لمفلاب جاتنا ال جاتنالا جاتنا وهف ةطساولاب جان[

 ان رظن اذا الاو ئداشرالا جاتتالا نود تانامرسلاو لاونالا سور جاتا

 ةيفيلللا نع هلق فاسام ةمص اندجو تاموكسملا ةنوعمو ةرادالا جاتنا ىلا

14 
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 وأ ةيعانص لماملا ةرئاد وأ ةيسسوأ يف لماعلا نا مث دارما ىنلا ىلع لدن
 الخدم هلو هلمع نأ 0 هح 00 'اضيلا همدق هلمعل ديزت 0

 ظ 1: 2 دينديلل هاو دنع ىف هيف .-نسل هاذ الكل دنع مداخلا لمع فالخ

 لحم زب شيت مدالظاو لماعلا نم الكا مولعملا نمو ىلام بسكم
 7 لماعلا نأ دم مالا: سمو ةفيفحلا'انوظن : اذا انال ةمدخلا لحم وأ لمعلا

 00 ع ةسللف تارتسلا حاس 0 مدس جاتسلا
 اعلان لالا سس د عنصلا دنيكعسل
 7 فالخ ةنحاقرعو 0 0 تا رمل رع بيسنل ىلا ازا

 اذ 00 358 سلف هتمدخ ةلبادم ىف ةيكماملا نم هديس نم مداخلا هذخ 18

 نم سانلا داحآ نا كلذ ىلع ليادلاو مداخل لمت نع رداص ىلام دروم نم

 هب يصب ايش ممرابم راثاو هلامع لمع نم حرب دق ةعانصلاو ا ةحالقلا تانؤا

 - ةلمعل نم ازعل وت ةيعانص ةقرف في رع وأ ةيحالف هتعاج سئر

 : 00 ا طال نكت وراعد رو دلام وغ لقش ة راديو نيلاغشلاو
 ظ ءدملا > كل نيل مكي دف ديسلا ناو تور هاك يويملا اذهاق
 | عيمج 1 ل قالا كاذاعو هردق طاظخت زن هلام ضصقانتل انس كلذ نوكف

 ” همدخ لمع ناف ىناثلا فالخ احنرم احتنم المع نولمعي لامعلا نم هدنع ع نم

 | ,,اتحتسا ردق مهكمح مادخل ديسف كلذ غمو لاملل جتنم ريغ همشحو
 ظ قال نواس 0 موف مهم نولطم وهام ةيدأتو مهتيدخ اماسلو

 ”هنم لصختااو لمعلا دروم ردق ىلع ردقت مهر جاف ةعانصلا لاس "للا لامع

 ”مانلالاو ةلواقلاب ناك اذاو ةموايماب ناك اذا اذه دئاوفلاو حابر هلا و



 #0 1 3 سلا 1 ا 5 030
 . يي يضف ديك راب مح

 ٠ : ٠ 0 : كد ل اا 1 0 ا 3
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 دك اوفلاسباب وأ باودلل ىعرم ىأ ابأو مدقت ام ريغ ةيبط ارا ىا ةيك انوا
 اهضعب ةروكذلا عاونالا ناف مذلاو رقبلاو لبالا ىأ مكامن الو كل اعاتم١

 نالو تدذملا هنأ نال بلا تابلاب ن :ىلآ 0 أدتاو فاعمل ٠

 ىلاعت هللا ةردق مل ميظع ىلعكلدب لدتسا ةريغصلا ةيحلا ا 1 اذا ناسنالا ١

 ا 0 ال لصحو 0 8 ف 0 اذا ادحت ه ريهص ولو ةيلأ ن 5

 ىلع الا عرفا شا را . الاف خاضالا ود تل ل ظ

 نيالا نا 5 أمم فعشمد 11 ”قاسلا وهو دتملا دعاضلا 3 زال"

 ةظياغ ءا زجأ ىلع ةلمتشم يف مهو نرثا عل هن ماين سا ا

 ةملا 00 م صئاغلا ٠ هلا امو نهدلا هفو تالاك ةفيطلو 0

< 

 اهفطل ةياغ عم ةبالصلا ةديدشلا ضرالا ف ضو قورع هنف عرفت

 هللا اهعزوو ناصغالاو دعاصلا ءز ا ىلا نيطلا نم ةيذغ 6 5 هللالصوبو

 هلاثمأو اذه ىف نانالا ركمت اذاف ناصحنألا ءارسأ ص ١

 عرزلل ءاعلا ءاملا دنع هللا ثدح ميما تبهذ

 0 ظ

 امل ثلاث ال نيمسق ىلا لمعلا رسادتلاو تارادالا بابرأ مدق دقو

 حنراب هدروم ةميق ديري نااما راج ال لسلا نال ليش

 جتتنملا ريغ وهذ هيلا بسند يلام حسرب ة 5 رك هنع ًاننرال اماو تار

 ريغ وأ جتنم لمعلا لاق امكو لمعلاب همدعو لالغتسالا ىلا يرانا

 اًضيأ لمعال لاو ةقرتو مو ةبستكم نافنيص لاعلاف كاذك لماعلل لاقي
 ةمدخ لمعلا قلطمل لاّدي, ىنعملا اذبف اربّمح وأ اليلجا ناك ءاوس هم

 لاحلا بسحب ةئئرقلاو فراعتملا روهشملا ىنملاب 00



 نين »0 نري ضعي ريس لج لف 3

 ؟ ءاذغلا ىلا جايتحالا ةدام ىف عيمجا كل ماو اناني دع نا نع“

١ 

 ثلاثلا لصفلا

 ( ةيلالقتسا ريغو ةيلالتتسا ىا اهل ةجتنم ريغو لاومالل ةجتنمىلا لامع يلا سقت )

 اما دنع دحاو ىنعم ىلع نافدارتم لمسشلاو لمعلا نا مولمملا نم
 ١ فصتن لغشلاو لمعلا ىف لاق اف كلذكح لانشلاو لماعلاو ةعانصلا
 وحاامتاو 01 |امفالا نا ىقحلا نمو لاغشلاو لماعلا

 | مالجتسا دارا هبا قلخلل رهظل ةرياكمملا ةحاحلا بايسأ مل لا هدا.ع

 195 لمجو اجايتحا تاناويا فانصا رثك ١ ناسنالا لعجو لالح هجوب

 )كنا ةيحلالا كلا تضتقا ثيح تاناويلا فانصا رئاس جايتحالاف
 0 1و نمرالا ةتغورات دلاو نايا اهراعشأو اهرابوأو امفا وصب ةينغ

 ريل وأ نوعرفك هسفنا ةيبوبرلا مهضعب ىعدا اذاف ةيهولالا عم اوكرتشب

 نا حبلا امىلامتّسالاَ ممهيذكىلع ادهاش ءاذغلاراركت ىلاهجاتحا ناك

 ظ الو ميلثم ى ةع ورهف اوضم ىأ لسرلا هلبق نم تلخ م
 | وبلا . ءاهرك أ + امطلا نالك اب اناك ةقددص همأو اومعز مهلأب
 ًانطلا ىلا هحاتحال 0 كن مو كلذ ىف اهعم ةكرتشل

 5 وه اعا ريبدتلاو لعفلاف تالضفلا نم هنع اغنام جورخ ىلاو

 ةهك اوفلاو مدالا و ءادغلا نم هريغو ىذا هيلا جاةحام ليصح يف لاعتو

 أ امش ,ضرالا انةتش مث ابص ءاملا انبيص انا ىلاعت هللا لق عورتا

 املا انت ىأ ايضقو ابثعو ريعشلاو ةطنملاكى أ ابح ايف انتيناف تابنلاب

 ا ةرثكل اماظع ىأ الغ رتاست ىأ قئادحو امو انوخيزو
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 هماخ يوت ن 0 1 اذ 000 رقت م لخوو ء هللا نال س 1 ن“ 3 1

 هللا ةمظع 01 نامتحا هرافتجاف لحال 0 وسلا ىف 1 رس

 بوذلا ع اذعأ نم هؤار در اف مدآ ىف انم انعلو ما لاق ةهركو لجر

 ةلامو هدد مارت لسا ىلع يلا لا سو هيلع هللا ىلص لاق مث مئارجاو

 هضرع كتهو هلام باسو هخا مد كتس لسملا لع مرحب احا ء

 0 ةمالا عاجاو ةنسلاو بانك ع نا ةلدأو'

 يش هايل ةدامو ناسنالا ةاح هل مدلا ل َّق هلأ 2 526 ١ 7 لَوصأ :
5 
 هذه ىوس امو ةيونعلا ةروصلا ماوق بسلا وه ىذلا ضردلابو لاما

 لال عب ثحت ك1 اذبهف املا محا رو 0 عرف هير غأ| 53 مالك

 ةلماعم سانلا رثكأ و ةلماملاو شييتلا ىف نواعتلا ىلعو قالخالا مراكم 7

 جف نوامتلا ىلا نوجاتحت ىضارالاو كالم لا برأ ف ةمارزلا لأ م

 لع را 0 هيلع 9 ص لاق لل فهو عئانصلا رث 96 ا يشأ ةعارز

 كالمالا:تايرأل نوح اتع انام !!ىلاهأ كلذكو املهأ ىملاصب ةعنص لك
 د تلطم »

 اعارزلا جايتءا

 عاما"  ةحالفلا نا م ةحالفلا رادم هيلع ىذلا لمعلا نا م مهتسنص ىف هللا ىومتوا

 مهضعبل هدانا من ماع بجحيف مضار لص 0 شعتلل ةيضرالا

 وه ادهو 0 ريغو 0 نيمدسق 2 م 0 و أاهريغ رادم املع

 بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا عوضوم'
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 000 مب أل يأ هرتك الو ةيرورط بوت ةخلدمل الا هع رخو هعبق ىلع
 ظ هتناختساب هتناما صقتتالو هدسهعردنبالو هردق عضيو

 0 بح ىتح كدحأ نمو ثيدح لوءضع هاحلا لماع ةلمخابو

 ”ةسفنا رظن , ريكتلانالمومذم وهو ربكلا نع ءىبث ان راقتحالاف هسفنأ بحلام

 0 ةوةحب موةينالالهأ هاربالو هرقتحيف صقتلا نيب هرينلو لامكلا نيب

 لك نم هب صاصتخالل ال هتمرح ديزا للاب كلذ صيصختو رجح نبأ لاق
 هلع هوذع وح مفدب هن الذخو هملظ ةمرح يف هكراشب ىذلا نال هجو

 هيلع هللا 0 لاق مث نيدلا ةراخ ثدءح نمالا هراقت>او هيلع بذكلاو

 . بانتجا يه ىوقتلا كادت 6 0 ةراسكملا كاك م ىوكلا ل

 000000 را ل 1 هللا بادع

 00 هوالأ هلكدسملا دسف تدسف اذاو هكدسملا حاص تحلصاذا ةغذم
 اول 0 ا باعللا مامتس ةسا اذاوقئاقطلاو 0 قنا رطلاو نأ رشلاب فر راملاوبف

 7 ليف ة ناعالا ميعتسل كلانهو ناسنا لك نع هاذأ فكس هناف ناسللا امال

 مالك دح دنع فيو ىوق الا بسلا ىه ىتلا ىوقتلاب كلت نا قي

 ” هلذذتالو هذكيالو هرقحالو ادحا ملظي الف ةوتفلاو ةءورلاب تيل

 8 محرب م نم 2 نسل لاقو مهزانم ىضانلا ا مسو هيلع هللا ىلص لاق 8

 ٠ نم ءرما بسحت لو هيلع هللا لبص لاق أ انريبك فرش فرعيو ان ريد

 ”ةفوصوم هفالخا نوكت نا يف ناسنالا ىنكي ين ملسلا هاخا رمح نا رشلا

 هل نم راقتحاو لسا لأ زايححاب دابلاو ماما ءىت نووكي ناو نقلا
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 اذا دسجلا لث» مهماربو موفطامتو مداوت ىف نينمؤملا لثم نيحبح 0

 نمؤملا دواد وءاىورو روسأاو ىلا دسملا انه ىعادب ورق هنم كت 1 ظ

 نا يذمرتلا ةياورو هئارو نم هطوحو هتقيض هنع فكي نمؤلا وخلا

 نأ منامالو هلع هدعبب يأ هنع هطميلف ىذأ هب يان 4 1 مكدحأ ظ

 بجي اممم نمؤملا 6 نمؤللا ىلع بجام عيمش قالخالا مراكم ىف ممعي

 الضف ةينطولا ةوخ الا نم مهب ال ضعب ىلعمبضعب قوقحىف نطولا ءاضعأ ىلع
 نطولا نيسحت ىلعزواعتلادحاو نطو مهعمجم نملابدا ب جيف ةينيدلا و 2

 8 ينل نال 1 7 5 3 ولا فرش امف هماظ اطل و ظ

 0 0 يف يطول 0 يا 5 ا
 مراكملا مهل تتبن راقتحالا و ضب ىلع مهضعب بذكو لذاخنلاو ملاظتلا عملا ظ

 هكا انيس 0 رانا

 0 قومح ان نطولا هوخ 1 نم يق اهدا ع 7

 يف دل! اصوصخ هراج ىلع راجلل امم راوملا قوةحنم ذخؤت نا نكمي اهناو اوسآلا
 00 هلع هللا ص هلوقو نانعح م احلا لهأ 3 نم ظ

 أملا 31 اهْضالاو جايتحالا م معا ةعورشلا هن رمد كرت ال يا هلذخالو ٠

 لاق ةءابخو شع هبال عقاولا فاللخ ىلع مس اب هريخال 8 هيدكيالو لو ٠

 لاملا عيمج عججا دقو نيقداصلا عم | ونوكو هللا اونا اونما نيذلا اهمااب ىلاعتا ظ



 ة//

 أع موس هلثمو ررضلا باب تر « هلك اذه ناق لغاب كنم هنوتشأ انو

 هأنعم ىف ناك ام لك كلذ لثمو ريشلا هبادخ ىلع جاوزلا ىف ةبطخلاو موسلا

 اراجتلاو ةعانصلاو ةحالفلا لهأ بلغأو ءاضغبلا ثرودو بواقلا رف ام
 ىضارتلاو راالاو عيبلا رارقتسا دعب امسال كلذ نع نوزرحتال

 هيلع م ودقلا زوجمال ءاماعلا ضعب و نيغلاب كلذ ىلع م ودقلا زاوح ىف نوللعتوو

 راحصالا ىلع الو موسلاو عيبلا نمت ىف ةدايزلا زوجت ال ةلمجابو انوبغم ناكولو

 رارقتسالا لبق ةدانزلا زوجو مرح لب رارقتسالا دعب

 ريا ىف نواعتلاو ةفطالملاو ةرششاعملا نسح ىلع هيلع هللا ىلع ثح مت

 ظ مجرخأ دق هللا قاخ مسلك هلل دابعاب ين 1 ارت قلد ايعاونوكوهلوق

 ى اناوخا هب نوريصتام أوبستك ف هعفانم ريثكتو ملعلا ماظننا ةمكمل مدعلا
 اس اوطامتتوهوميطتنأ كتل ه 00 اع كرمأ دقو 0

 ماظتاو هواي نابطاو هنبد ةماقأ ىلع دضاعتلل اناوخا هن نوريصلام

 ىلاعت هلوق هديفاك ةملكلا ءىطاوتو بولقلا نالتئاب نوكي امنا اذهو

 ةوخأ نا مث هن لإ ا ا سولو رس كدبأ يذلا وه

 ١ كلما لهأ قومح ىف ةماع ةياسن الا ىف يواسنلا ىه ىتلا هيدوبعلا

 |0001 املا ةئودلا قوقح كانه دابملا_قودح ىه ىلا ضعب ىلع
 | اطألا لع اناوخانوملسلا «زيصيام باستكأ ىهو ةيمالسالا ةوخالا
 ماكحالا ميلعتو كانمأو 3 د ا ل مهضعب قوةح ءادا ىرم

 6« كلما |

 هي هللا للص 3 1 1 م لأ ىه هدف ناعالا تعش نم كلذ 0 3 نطمولا ٍْ 0 ٠

 وهو دحأو ندد |مهعمحت منال ةيناد ةوخأ ىنعي ملسملا وخا ملسملا هلوقب ملسو نود قالعا :
 و ةوخا نونمؤملا اما ىلات هللا لقدقو ةيقيقملا .ةوخالا نم ملعأ ا 5



 ة/

 «بطم د
 ملص هلوق ريسفل

 هللا ا
 ا لخديف هع داو لكلاو شع 3 ه4 5 ص كدا 1 ا 1 سدا ْ

 مالوتجاظ + قاتلا نييك هوك و كش وا هال عاونا ميج اوشحانت الو هلوقال ظ

 ةرعاتكالا لاق ءىدرأا ديلكأ طاخو اه 9

 ا مراكم لا نيدلا سيلو ندبالا ايد سيل ظ

 ٌقافنلا لهآ لاصخن ماع سا انفي ةيدل ل

 نم نانوكي ذا ضغابتلا ممع دلوت شغلاو دسحلا نا مولعملا نمو

 مم نهدي 3 ىأ اوصءاك د ملسو هيلع هللا لص لاق كلذ 00

 شحن لرد هءياور ىفو انم دلو ه انمغ نم ثيدحح نامر ع اهو عادخإلا

 لاقو اناوخا ةممعس 0 ,ولق نيب ف 11 0 دلع هللا 3 4م ظ

 فلا ل 0 0 ناب تلا مو ضال نام

 ا قونمل نر رخآلا شعب ب يا رم ال أ ش !

 صعب 6 الو مس هلع هللا لص 0 دصقو ةمهم وخنك عرش

 550 ل ل 52 أ

 هخسفار رامللا 000-5 ف ة مئابا ءا رشلا 0 لو ناب -_ ىلع ءارن 0 رشلا

 ئ ١
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 أ ليلقت ىف هل كلاما ةك اوف اهظع احر ضرالا تحرام هالول جتنم

 0000 لأ | عترصلاو يارألا كاليتسا فصوو « ناعجا ضع
 ارا ارظن دا فحم و تالوم#لا لج بءوتسإ 0 بقي كلا

 : ادءازأاب ندم ىلع هكسمسل رجالل مهصيقنسو 4حالفلا لهأ ماحدزا

 (ابنع هءدصحال كيلا عدزن م) كلاملل ريجالا ةبحم رْعال اذهو ةيصيقتتلا

 وبا هاورام هيلع لدب 6 عونمم وهو ضعت موضع ءادبا هيف اذه ناف

 اودساحت السو هيلع هللا ىلص هلا وسر . لاق لاك كف ةنع دنا ىذر ةريره

 5 هب عب ىلع ضعي عبن الو اورادباالوا معاج الواوا و

 0 الو 0ك كو هلدخي الو هماظ اظيالرىلا وخا يح اناوخا هللا دابع ل

 لآ نمءىرمأ بسحل تارم ثالث هردص ىلا ريشيو انبه ىوقتلا هدقح

 5 لس ءأور هضيرعو هلامو هد مارح لسملا ىلع ما | هاخأ رفح نأ

 ظ اذه 0 رو هتبطخ ىلع سطخ الو ةماوس ل ىلع مسإ الو ةءاور حبو

 الواح دصاقلاو يدابملا لح ىلا اريشم دئاو.لا ملظع دئاونلا ريثك ثيدحلا

 'اقابطتا قبطني هلا اهس ال ةحارصو ةراشا باد لاو ماكحالا نم ريثكل

 هياع هللا لص هلوةف راصتخالا قيرطب هانعم انين ةحالفلا لامعا ىلع ايلك

 ْ هريغ ا لاور عال يل اني يتم دال كيس اودي ال سو

 ظ : رعاشلا لاق مريغو نيعرشملا دنع هحبتل مارح دسحلا نال

 ظ و .بلقتي هامن ىف تاب ىرمل .. ادساح ناكنم ضرالا لها رظأو

 | ادع .- را هسعل نيدلام لثم ناشالا قفادسللا ننننصلو

 0 0 عال ىااروتجلل :. الو للسو هيلع هللا ىلص هلوقو ةحودملا ةطبغلا

 1 رثغ دغ هنال اءاجا مرح اضيأ وهو هريغ عديل عيبلا ىف ديرب ناب ضع ىلع



 دان

 ارك ايخش ضرالا كلام ناك اذاف ةءارزلل ةمدنلا تياودار_ تال 0
 ةداعلات رج دف هنفب عفتني نم ىلع مسوو ةمانتلا ةأفاكملا افك ديلا طوب ١

 نم نأ ةروهشم ةدعاتل هش ارحو هتمدخ ردق ىلع اف ال حالفلا نأ
 _ عرازاعرزارسو هيلعدللا لصلاق دقو ِكلاملل دوصخملا نا يندب دصح عربا

 ضرالا ل رح هنلعو هل ةرعاو رر ل عرزلا نا هيف ىنعملا نا 5 ش

 هللا لص هبا نيححصلا ربخ .وفةلمع لع ةايلق ةرحااذخا تا ا

 مماطعا ىا عدز 5 ع وم 0 2 أم رطشإ ريرخ لها لماع لح هيلع .

 دارلاو اهتمراو الح فيعود رم لا مفد ةياور ىفو.م,امعريظن ف فصنلا ١

 ةعب أت هعرا زم مسو هيلع هللا 0 هد مقاولاف مهعرازمو مها قاسم م.لمعب '

 لثمو مهد 2 م اع ناك ثردلعاق روك دملا عرزااو ةاقاسملل د

 لع ةعراذملا حصتق شمشمو 0 ةيمانو حوا و دوك كلل عرزلا :

 رم رذبلا ناكاذا ام فال كلاملا نم امف رذبلاو ةاقاسملل اع كللذ '

 بنعلا لثم ىف عفت ىتلا ةرطاشللاب اًضيأ ةامسأا يهو ةرباخريِهف_لماعلا
 577 مع نم. 58 ..لمطلا ايعوزيو لماعلل ضرالا كلا مفدي مرشلاوا

 ا روع هدودحوم هرب 0 م :ا مم نآلا ةرياخملا عوقو لب حيمفلا

 كللاملا 0 زاوج نم ء عى 5ع ا زال عرزلا ثيدخ ازا |

 نا د ريخ يلا نيغ 8 كامل د لما 20 0 مداعو تالوضلا لعأ

 قحالا وبفأ ماع َقأ لا مزئاوةمارزلا فرس فال ا

 0 0 كليم ضوملا يئارتا

 0 + لماع ىف مالكا ض || ضرف ذا ةطااغم ضخ ت .ع تاليللا هذه ا اما '



 3 01 لقتعو 0 م 35 ل دس 1 اوادع نأ 5 0

 58 رست يذلا ردقلاب مدخم نالكاراع ضر رزيص» لمعلا ىه ىتلا "رع

 32 "رح 201 نهنلا ب رحالا ءالؤه ن . «ه هر - | هم 250 تاَلِج لاي الا 2 7 !
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 ل تك د كيلا ا لانش ع ةعاز ف

  ىنالاو ةداعسلاب ىنوآلا ش 5 ماو 5300 ميظع 1000 ا تاز

 0س ل ل لهأ نم مادع نم نأو ةعارزلا تايا“ ن 7 لصحت امك

 ف امارجإب 0 ما هتعفنمو هتمدخ بام ءىف آلا ا لا

 0 رم نشبت نا يلاعالا نم ديرب نم لك نأ اذه ىلع برتف مهضرأ

 | لجعل 2 وادز اذ اريثن ىدقلا اذه ناك ولو مماضر ب بسك كالملا

 | ةرحألا ىف بوصفات مهناف نيلاغشلا يدر م نيثك ةهلاب دجو اذا امسال

 "درج ا ضرالانا عم ّضرالا بحاص ةحاصأ 0

 7 فصخلاو ةدايزلاو  نسحتلا كلذ ذ 27 97 (و ل ءأا امالودح

 . عبج نوركتح ك كالمالا فاردي ْ و

 0 مست اهلك مئانصلا نال عئانصلا ميج تار نوركتحب كلذك
 . عيجو_ةراجنلاو ةدادخلاك ةحالفلا ةجاح -- ىتلا تايامعلاو لاغشالا

 3 ةخالفلا-ر دن ع انرعأ مئانص

 آ نإ ىلع ريداقملا هدعاست1 اذا سانلا 00 نه جف
 : 00 اصح امف 3 0 م 57 0 ال ض أ ةنطقا صامرص

 1 لوما ذخاي ال هنافاادج صقان همت هعتع - ركاو ةيعارزلا

 هحالفلا ةقئاط نم 3 عا ول 0 امال

 5 لا نو هتعا :صوةهنفو هتمدخ 0 كلاملا< ' حملا ىذلا ردقلا الا



| 

 أ يآ

 لامعالا منان | م ثنسح ةمفاثلا ةلماكتاا طئاسولا هذه فتييعرازأل 9 ا

 لائشالا تارع أم تمظعو ةنول |[

 ةحالفلا نم ةشييتلا ةمالا لوقع ةآرم ىف عطني .لئاسولاو قرطلا هدم
 لامعالا طاشن» ةردابملا ىلع نودوعتيو ةيمدقتلا لاغشالا تاكرح ةروص'

 نود. ةدابزلا ىف دخاتو 42 رذتلاب له وعلا مفانلا ددحب لازت الف ةيحالفلا |

 ةيشيعتلا امداعسو ةيعرلا لاومأ رثكت ةيلهالا عفانلا هذهبو ةبام ١
 هذه دئاوفل ى هلا ةعارزلا تايضتلا هدد راع فتقلا نأ 7 ؛

 ةيل هلا ع وقلا لامعتساو لمعلا نع بلااغلا ىف ةمئانلا ةحالفلا تاحالصالا'

 ةفرألا لهأ ن لود ن 0 3 رهاما ةدار الا اممالوصحل كيلا

 نومنتنلا م عرازماو يضارالا تايرأق ٠ مظعأب تدومتتم ةعار نا

 نم ءىث مديغل ن 1 داك اليتح اهدئاوفىلع نولصدتملاو ةيمودعلا اهئاتنل ظ
 بسحر لعو لمعااو ةمدخلا ردب الا يلاهالل نوطمب الف مقو هل امتالوصخ

 لصحتلاب عتمت ةداعلا ىف كالملا نا ين ةفشلا ةلباقم ىف مس وش هن وسل 5

 ءيفاكي ال ىذلا ريسإلا راد الا ميسملا لمعلا ريظن ىف مفدن الو لمعلا نم

 تال ألا بامصأ ىلاوأ عرازلا يف مراح ريظن ىف لاملا يلا لصير اف لمعلا ١
 كاالملا لاو اع م ادّقملل ةبسخلاب ليلق ءىش وه احل مهعانادصا ريظن ىف"

 باسح ة ةفصضن ده هناف 0 رثك ا هيف فوت د الاجل ناف ش

 ضرالل داربا فصو همام اًطوص# ذخأب اهفاكعيجو ةعارزلا فيراص#

 ام لاتخالاو فايع نار لف تالآلل ةرخأَو ىثاوملل فلعو

 ةعارزلا نسحىذلا وه لاملا ءالؤه ضمب نوك ىلا رظنبالو اريسي اردقالا
 ةيمش ةميظع تافاشكت-ا فدكتساو ةجتن» قارا ا عرتخاو نشب



 ا و

 خب هوصس سوس يي حملا

 ايس بحو هوم ب ع

 ىف هاتوأىغقو ارو ارادقم لوألا. ٠ رمزلا ف ىلسب ناك ىذلا لماعلا

 اذ

 مف لمعلاو ةحالنلا ةفرك فرت ةيعألا ةارفأ نه درف لك ذئب

 3 دنع ىلخدنو هتفر < شيعتيل سرغلاو ثرحال هسف رحّوي نذل رطشم

 ' دخيف هناقوأ 1 فرع نايف هنو لماع ريجأ فصو:ن ضرالا

 ةمونو هبرشو هلك ال ةيرورضلا تافاسل اردشالا ةحار تودب ضرالا

 4 1 انوفا و وو ةعارزلا مات دادزت اذهف كلذ وحو هندابعو

 : لصحتسلو ةيوج ريدا ةئيعل نمزلا 8 لمعت نأ 2 اضن ةلاطبلا

 ةل 1 . فل كلذو ةيرشبلا 0 2 ردع 6 نم 2

 اقوال ةلقلا ل ةلبسلا
 ظ لّقعلاب ثحبتل لمءاخ أت رعد اان كانع امع اثحا نكف

 مدنا 1 ا ف ل |ماعلا هل هأمعل أ ثيحت 2 كلذ يف دامحالا ريصا و

 ىف درجي دق لماعلا/نال امبر ا وأ تارم ثالث دحاولا مويلا يف هفاعضأ لمعي

 انددحت هسرام الكف ةموادملاب هيلع 7-2 لمعلل عرقتو هلا اظبلا نع ةلاخلا هذه

 اءارزلا نسحت لاكلا ىف ا ردلا ياسو لهل لزم ماع ةفريم دنا
 ١ اف يلا وسل و هيف نمتو لمعلا لماعلا ع 0 كت

 2 0 امو ةعارزلا عاونا صخم امو تاعاسلاو لوصفلاو تاكو ف فرعلو

 ةفرعم لع فقي كلذكو ةدوملاو ةبرجتلاب ازماسلا ميلر اعنف تاحلصأا ن
 ١ وملاك هتعتصل_ةلبسلا ةيرصنعلا 5 الإ ني يتلا 0

 يح 5 :
 'ا اك لمع تاودا هدنع ةلهسملا ءارشالا_ةده.ن وك ةنيالاوعللاو

 | "ترفوت اذاف ةعانصلاو ةرابلا بابرا الت سان بحي اعاو ةرجأ نودب لءاوع
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 5 0 ْن* 4 007 ردش نييرالم ُه ه ردع يلاهالا ر را كقم غلي كَ انكمو

 اممااهأ 8 1 3 - 000 ةبوعصل ةيوق تا انس .ةمالا سح كل

 ست

 نم 5 ً_ 0 3< -- اص دا ظ

 نا 10 هيض يال 1 ا ددحتب ةلاملا هذه :

 دال و: ناكل فس سل ام فرص ممل ىفاكلا لمعلاو دنع للا

 يغارالا,عافتن الاو ة ةيطاشنلا ةوقلا مدنع ديرازنت #0 طاشنااو ةوقلاو

 اهتوصخ تناكام.إيا ةيعارزلا

 نا 0 مالا مص لا

 ةيحاءاطع اح ميمج ارملا جاتحم ةيعامجالا ةئيفل مدقت ةلاح ةلاحلا هذهو

 [وهو ةيدملا ب نم قح مثدنع ددمتإ الا هدم ىلاهالا مدقت ءانإ 1

 اذه نفامناوم ء ايحابا| --- اهزوحو ىضارالل كالا حدب

 لغاشل !اف. لمعلا ةمق 00 ها اح دح ف ةمي 0 ةضرالل. ريصنإ تقولا

 ةلاللا هذه ىفو ا لبملاب ابلغ ىلوتسي نا ترو اسس ١
 لبق تناكى تلا لودحملا ةلياقلا ىضارالا ميج ىلع ءاليتسالا يلا يلاهالارطضن
 0 خلاب اهحالصا يف ةمملا فرص ريصيف اذ ةبغرلا ةعدع كلذ

 ةميقعلا ىضارالا حالسص صا ىلا تارورشلا وعدب ايو لب كلذب ىلاهال

 لع كل وتس مذ 6 اتسارت اوم كاش و هند ار را اهدوأ موفتو ةيدج ظ

 رذبلا ىلع اهنم_هلاصح: سال اهحالصا ىف هسنن دهجأ ةلاخلا هذهب ضر

 اهزسح ىلا ةؤاسملا قيجو اتاحة دم ةيوتلاو للا 5
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 ا رشبلا امجايتحا عوج ىوابزجنلا املخشعومم ةما لكنا جتنيانهن

 ١ الف ميلقأ ن نادوسلاب ةكندلاو 20 ميلفانا ةمدقتملا هيضقلا ٍِق 1 اذاؤ

 راو نيدادفلا نم نيبال ةرشع هضرا ةحاسمو نويلم هلهأ رادقم نأو

 ناكمماقالا اذه ضرانوكتك دحاو نادف هئاذغ ىف هيفكي دحاولا صخشلا
 لهأ ةجاح نع نييالم ةعست ةدئاز يهف سفنالا نم نييالم ةرشع ءاذغل

 لمعلاف هتحامل مزايام رد, لغتشي ىلاهالا نم نا.فا لكتف ام نيدوجولا

 ايملع ةدايزلا نود_عيمجال ةمزاللا ةنؤلا ردقالا عيمجا نم نوك اليعارزلا

 م نودو هدبجو هتقاط نم لقا ناسن الك لمع نوكي ةلاملا هذه يفو

 اه يف نوعرزاال !اضياو ميظع ب تيضن ةلاطبلا نم هل نوكي تيح' ةيعيبطلا

 ١ ليدي ب ةسلاقي ءرق ةثارلا ةاهسن وكت ينلا ةيصلخا عرازملا الامهميلقا نم ةلاملا

 > ابفاصتا انضرف يتلا ةمالا كلتف ثراملا ىلع يح امنسزيكسنا

 ١ 0 ا ::دكنوةريسبلا ةحالفلاب عنف ” تافصلا

 نال دعتسم فلل اذه دارفا نم درف لكف ىرشل أ عبطلل ةحارلا ب 6

 هلع دوس_نا_(نودن, ةحارلاو ةلاطبلا ةذإب عتعلايف هنمز عابرا ةثالث فرصي

 0 تا و 3 عايض هرضي الذأةيشاعملا هباوقاو ةيلوالا هتاحاشحأ يف ررض

 ٠ رع نوجرخ نوداكيال ةباثمل هذه. مث نيذلا ىلاهالا ن :ا اضيأ بلاغلاو

 تاجاتحالا ةولدامإىرخأ ةلاح مهلاو>او مبعابط ىلع بانت ام ةلالا هذه

 5 اذ هيلع مربجت ا كد ىلا ةموكسملا مهقوشت وا دلاوتلاو لسانتلاكةيلوالا

 رر | بو نينسلانم ليلق ف وميو مددع دز اذبف ةجامخلا د نلحتس ةرثكلا

 5 لا 5 0 كا نوكش كلذ مهعارز 1 نييفعض

 ' ّ ن2 را ىلاهالاددع قر هيواسم ةدم ىفو نيدادفلا نم
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 ةعدطا4اك ىه ةينشحلا دالبلا يف ؤ ةلاللا هذهو ارح .ملهو ةلاطبلا ىل

 هرعا لوا قائعرشتلا 6 ةلاح ىه يتلا هن رفا ةلاحلا نم ةبرق

 ةيعامجالا ةئيحلا دارفا نم درف هنا ثيح نم ةلاخلا هذه ىف ناسنالاف ٠

 اهدارقا م دفلك بترا نس ةيعاجالا يلا ند 0
 ةنشطلا ةيمجلا ءاطعا عيمف تن هلمس ةينجا عال تان نوكيا
 ا ال 5 لاقالا 0 امساال يجو ما مهسوفل ذي ظ

 الذ ميمدخم ال مهسفنأب اولغتشي نا اوراعضا اذا ةيهافرلاب عتنلا نم ةعرسلابا
 لمعلا ةراكب لا مهم موت ال تلا مهضارا ه_ةقاشلا لامخالا نولدلا

 تاذللا هذه زوتوقيف ةليملا اهنش ىلا اقل نو هر
 ةفولأم ةيرطف ةحارلا ةبحب نام هانق املابلعةحارلاو ةعدلل را 0

 ةندمتملا كلاملا لها نأ ىنعي ةندمتم ريغ وأ ندمت قالطالا ىلع سون ١

 عتنللا مه 'افإ هالول ناكر 9 لمعلا مهتيهافر ىلاهاو مث وف رتم فلكولا

 لسكتلاو ةحارلا ةماعلا لوقت كلذلو لئشلا ىلع ةحارلا نورؤي مهناف 1١

 لاَدف ءارعشلا ضعب ىنعملا اذه مظن دقو لسعلا نم اقاذم ىلحأ
 لمص خم اناذم لحأآ + لشكلاو :ةلطبلا نأ 000

 لسكلاف يببق نكنم 2 لسف اهبرحن ١ فلا
١ 



 وع لوو

 ومس ب عا

 ديس د وي ينيج يي يو سي يو يضحي نا اس يدوم

 ثديي وشي دون 4 بخ مي سيسي» ع

// 
 - ىآإ

 العلا بح 01 ل روزا وش هيرب نيتك لع ةرسلا بحاص
 « انزي٠و ةبصخ اضرأ انعرز ول ىن -. هيلع ضرالا ةبوصخ دعاست امم دي

 | 5ك انزرفو هنم هبودخال تس امو لمعلل اهدارب[ن م بسن 08

 1 ةبوصمللا لوصخ نم ىوقأ لمعلا لوصحم اندجو هتدح

 1 هدكلا تاكرحلاو لامعالا ةسرامم ىف ةمدقتما ةمالا نا كلذ لللدو

 )اللا تالآلاو ةلماكلا تاوداالل ةلكتملا ةيلسلا تالاكتلا تاذ
 ' هامعأ تاكرحم ىنغلاو ةداعسلا تاحرد ىلعأ ىلإ تعفترا دق ةمئدلا ةكرملاو

 '0 كرا ةراقلا ةعساولا ةبصلعا قضارالا تاذ مالا 0 فالك

 8 لأ بلغأ نيب تاباق اذاف جادتحالاو ةقافلا 0 0

 كلذ هميمح كل ربظ ةيقرفاو 3 0

 مذ لاعالاو اتم ١ تك عا رع قتلا يلج نابع اذه نق

 ن فنلا ديروعت سيلف كلذعمو لابقالا دعسال مبانمولاومالل دراومو رداصم

 ةهارك هعبط ىف زوكرم ةرطفلا .لصأ نم ناسنالا ناف الهس طاشنلا ىلع

 ْ ١ ظفأ هيلا هحاتتحا ممن ناكمذلا بس هنم دعابتلاو ل

 ا وشنلاب نوكي اغا كلذولمعلا ةرثكدمزا ولنمىذلالسانتلاب هسنج ءاقو

 ا ”انادجولا ثسبتق ةبمللا دالبلا ىف ىرشبلا عونلا و هن ىذلا جاوزلل

 بانيف همزاوا ليصحتو هتجامل هاوق ةكرح لمعتسي نا يلع ةليعلا بحاص
 ىذلا عبطتلا اذبف هنن أ نع امتر لذشلا يلع ناسنالا لمحيو عبطلا يلع مبطتلا

 :ٍ راطوالا ءاضق ءاهمناب لوزي هيلع ضراعو ىراط ناسنالل ناث عبط وه

 جرذكالو ةلاطبلا لع كابمالاو ةحارلاو ةعدلا بح نم لوالا هعبطناسنالل

 مما مث رطولا ءاضق رد, لمعيف ديدج جايتحا هدنع ل و اذا الا كلذنم



/ 

 رعو انقر نال كل اهي سين ال ضاير نم

 هلشو نا رمعلا ضورفم مهنطول اودأل ةلذنلان ع ظقيتسا ول كلذ عدوا ظ

 توبا نيصن ةيح ىلاف انوه روتدال ناران ١

 كم زكدلاو ةلولشلا هتاقاك ور دع موق ىلع ال.تشم املقا نأ يضر ظ

 00 «. ةيعارز ضرا هب ةيرصأا ةموك لا ةدمل هناتلاةبادوتلا ءاطقالا
 ةيسارلا تارا 01 نم نول هاه راسل نر اتصل ةعارإا ا

 نم دحاو لك ةلالا هذه ف يلاهالا نم نيبالم ةرشع شيعتا ىنكت ةبصخملا 0

 نم هل سيلو ريغال هتاذغ ردق ضرالا نم رادقم ةثارحن لغتشي هناكس'

 ينال لع نورس هيلقالا اذه. ىلاهالا داح اف كلذ ريغ لاشالا ا

 ضبلانم بلطي نا ةيكاملا ةودلا وهو مهضءب ركمتالف ةيئاذنلا ةيصخشلا ١
 فصوب ةيئاذغلا تالوصحلا ةلباقم ىف اًءيش ةيموكحلا ةوقلاوهو رخالا

 ادم اثق عفدد نا كلذ هنم بلطي نا ض رفىلع مون ل ىضرالو -ارذلا

 رخ 0 ع اذاو هبا ا 3 7 زامل رخآ مس رالو مك راآآ

 ةرحاب رخآ ةمذ لهل فتشي ثرانللا ناك اذا طّفلامحألا لاسم انف.
 ةعارز نم رفو ىذلا عرازل ةمذىلع لغشلاب الا افلكم ثراملا نكي مق هلمع

 سد ىواَق ردع ثراحال هيطوب ' هنا ويمدشأ 5 .ماش ةيضام تاونش ةدعا ظ

 دولا لوصخا نانو أ ىلا ه شيعت ام ردقوأ |

 افلح ةرجالاو 0 0
 اً



/1 

 هون فرست ةرئادنم ثسدل يدبر ص اوخو ةينوكلا هنازجا ىف ةرشننم
 ' ةعاربلاو ةراملا مدقو ةعانصلا ةدوج نم ناس الل تدح امو ةيرشلا

 ىلو لاذ ةيحلالا ةكحلا زوكلا ىف اهب ىتلاةيمييطلاىوقلا كلتب عافتن الا ةفرعمو
 | ردفتل لفملا انيف قلخو ضصاوأناو رارسالا هذه ال قلخ ىلاعتو هباجس

 | تالآلا ناف هيلا جاتحن امف اهمم ةدافتسالاو انفعض ليمكتل اهن ةناعتسالا
 ديفتسا هيلا راخبلا ىف عارشلا ةروشنملا ن نفسلاو الئم ةيراخبلا بيلاودلاو

 احتنم يدب ا د نوت نأ ريس ىلا لنملا ةؤم | ةسجبا دئاوفلا 2

 ظ تال ل هجاّدا رادقم

 قحاب عافتنالا نمناسنالا نكت ال لامعالا هذه عيجج ةقيقملا ىفو
 يب ىتلا ةعانصلاب ةءوصخلا ةلباقلا وا ةبصخْلا ضرالا دوجوب الا عافتنالا

 ش ْ لمعلا لحم

 ] نانا ل تيدحو الا + اديآ اعرق رع فداصن ناو

 ' 03 وخ ىلا بملف ةيبصاخ هوجو وه اما املضف ةبصخخلا ضرالاف
 "لب ةسوسحم ريغ ضرالا تاذل ةبسنلاب ةيصاخلا هذهو رامالاو جاتنالا

 "ىهف لمعلاب امم تالودخلا جارختسال لوبقلاو دادعتسالا نع ةرابع ىه

 ”ةوق ىلا ةيعيبطلا ءايشالا نم اه ا جاتح اهحالصا لبقو اهرما لوا يف

  اهحاصي ولمعلاب اهدهأءتي نأ دز نم زييعو ل اهعنع ةرداص رايتخاو ةدارا

 [ مجاح نع ديزب اغيلب اعاستا ةعارزال ةلباقلا ىضارالا ةعسنملا كلمملاف

 1 ودحم الو داربا احل سياو |ظتنم الو 5 ةيكلملا قح اف سيل

 ىضارالا نم دئازلا ردقلاف مهلقل !ملاهأ ةجاح نع دئازلا ردقلا نم جتا

 رمق اهميلقأ يتب ارعو اههيرط نوكلو اروثتم ءابه ةكلمملا ىلا ةبسنلاب مناص
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 : اذا اهلج .نأ ىسي لغشلو لمعلا الا ةيبسنلا ايهم ف فار
 نم ىلا جاتحا اذا الفلا نال طقف لمعلا رده ةميق هل ناكل علل جاتحا
 هيلا هبلج دنع اموقم شطعلا ةلخ دسل بولجملا ءاملاناكءاناىف ءاسملا هل تاكا

 دقو لب اقم نودب انام هبلطب نأ ىطعي دق ءاملا زوك ناذ رمما!ىف هتميق نود

 ام امسج ان جايتحالاو ةرورضلا دنع م غل دقو لحملا ردق طوع 1 1

 ىف عفد ةيواسنرفلا ركسملا ءاسؤر دحأ نأ رصع ةءواسن رفلا ةوزغ ىف عقوأ

 جاتحاوهت» ىف ناسنالا ناكاذاو شرق ةثاهبرأ ينعي كرف ةئام ءاملا زوك"

 تاقاطلاو باو الاكذفانملا حئنق هب ن وكي ىذلا لمعلاف ءاوهلا قاشنتسا لآ

 ءاوهلاك ةرورضلا دنع كلذكو كلذ لبق هل نك م ةميق هل لمحت كيءابشلاوأ

 ناسنالا هفرصي اف امسج اردق ناجسلل هعفد.هايصك ىف ىلاغتهناف نوحشملل

 ىو ةمدملا ةرخآو لمسلا نبق وه اناء شو 10 نم حابملا ليص ظ

 اهراضمو ءاشالا هذه مفان ل بس باجالاو باسااويبملاو ساالا ةلب اشم ّْ

 1 وحلاو ءانملا لع ةداوحتحا هل و ناسنالل ل كعلا ىذلا وهاد 1

 الكلاو رانلا بلثمو نيرصنعلا نيذه عفانم ىلع ةلمتشملا تاراقعلل ورب هيفوا

 رانلاو الكلاو ءاملا ةالث ىف ءاكرش ِ مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل حابملا

 أهعاطقا ماماللالو أه رجح ديلا زويالف

 تاناويكلا عفانم لع ناس د ذود 4 ذا جاورلا ىف لمعلا ىلع رادملا) 5

 شحوتأاسن وو هنطو لهأ ام عفتخيل عفانما هذحل اهفلويف ةيماحلالا امعانصو

 ةدوجنو اهيدرتب زّقلا ذود ةعانصو لحنلا ةعانص ناسنالا كالهتيف كالذل امل“

 ماسجالا ةبالصب و ءاملاو ءاوملا ةكرحبنوعلامانتغارىلا ناسنالا لصوتب لمعلا
 ع .

 0 هب ونعم هوك هيفام لكبو تارايسلابو هر اللا تيسر اميلو :



 انتتيضن دين ع ل ا ع ركب

 هيف هج سوسو

 32 هب عدي جيو ويحي مها ايكو ريح يحس عع سما / لج معي سوو و ع وع

 0 8 8 تو

 لى ديوي ويممسبا ة.ييناديبسةء سسوس يل يي ا لي لل ري يا

 هرمنا نا عم اممف رذبلا ءافلأو وابموسلو ضرالا بيق 0 |مأعب

 ١ ارزلاضرالا هدابع 05 نم دق ىلاعتو هن أحيرس 2 3 اذه 0 رش

 لامعالا ىلا نوجاتح اعاو !متابنال ةعئانلا رصانعلا ةق قاخو يندلاو

 محلافأ قلخو كلذ ىلع ةردّقلا مهف ىلاعتو هناحبس للا ا

 اعملاروماللف لاعفالا بوص مهمه ثعب و لاغشالل مدعأف كالذل ةدعتسملا

 لاغشالا وه لوو ةيلح يل ةيلاعشا 5 ةهحو ةيلعاذ ه4هح 0 00

 نرالا وه قزرلاو ريما نساسأو ةؤرثلاو ىتثل عبنم له فاتخا 9

 لئشانا وأ ةحاللا ىلع هقيبطتالا هل ةمقال ةطساوو 1 در لغشلا امناو

 اولا لمالاو ده او ةداقتملل لاومالا عب نمو ةداعسلاو ىنغلا 0

 || نوجاتحيام جارختساب مهتداعس 0 انلا نا ىنعي ةمالاو ةلملل

 ' ) ضرألا لضف امأو لمعلل لضفلاف ةغدمملا ةحاراوأ ضرالا نم مهمعفتمل

 هنإ كلذ ىلع نولدتساو ةحالفلا لج هلل ئدلا وه اذهو ىعب ىونا

 | رارمتساو لغشلا ماودبالا ضرالا ىف بصخلا داجيا 1

 الا عيت ةميق يلعب ل ء لغشلا عطقتا اذا ةدجم تيّقبلالاو

 ادول اع ىرش:الو ع ءايشالك هود ة ةموقتم تسيل يلا

 ناسنالا ةايح مفانل نالصأ ءاوملاو ءاملا الثم ءايش يواستال اهضنو
 ارا رصنعلا نذه نال ةدعسملا ةيكلا!ىف الو ةداعسلاو ةورثلا ىف نالخدالو

 نانا لكل حيباو لاخلا عيج ىف امهنم راثكألا ةيملالا ةكحلا --
 تم ادع ناو ةموقتلا كالمالا نماسيل مومعلا ىلع | ماذ دح ىف اف امه متع

 9", ربك
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نحن مأ هنوعررت ملأ نوثرحت ام مخأرفأ نل
 ىلا كلذب راثأف نوعرازا 

 هنمو تابنالا هب يذلا ءالا ركحذ مث تاقواخلا ءانب ه . يذلا قزرلا قاغ

 من أرفأ ىلاعت لاف دال لكلا حالصا 5 6 بورمشلا

 0 نا ْن < مأ امترجش مأشنأ متأأ اهموحدقت يأ ثورو' . ىلإ

 لوكيل حلصملاو بورشملاو لوكأملا ىهو رومأ ةنالثب ىلاعتو هناحرسا
 نق لصاإلا هنا ىلا وكلا نمو لصالا هنالسملا 00 10 0 دف.

 دحاو لك يف لخدو اهمعأو ةءذهمألا رثكا حالصا اهب نال راثلا تاحاصللا

 هنود وهام امم

 اهدرو ضرالا شرب نم هئامدقمو عرزلا لئاوأ وه ثرالا نا مث ظ
 رخا أ وبف عرزلا اماو روذبملا يقسو أممف رذبلا ءاقلاو امدخو اهددختو

 ىنملا اذبب ورق قاسلا ىلع هئاوتساو هظالغتساو تابنلا مر ثرحلا

 ف ىملا داجيا ناف ىدابمل الا هيلا بسب ال يذلا ثراحال المف سيلا
 اك امل نكسلو قسلاو رذبلا ءاقلا وه مهلعف امناو سانلا لعفب سيل ةلبخ ل
 ا را حا عرزلاو عرزلا لئا و عرزلاب الصتم ثرالا'

 هتان عارزلا ىأ رافكسلا بأ ىلاعت لاق اذلو نعاالا لع هد قالطا

 نوعرازلا نحن مأ هنوعررت ملأ نوثرحن ام مرفأ ىلاعت لاقو ثارملا يأ
 ةدئاف هفو رخآ ىنمع عرازلل عرزلا سو هيلع هلل لص هلوقو .نوتنملا ىف ظ

 ءاقلا وهو رخأتملا ضالاب ينأ نمل الا نوكي ال عرزلا نا يهو ىرخأ '

 نو عرازال هلودف هللا همحر ةفينح 5 بهدم لع رذبلا هل نم ىأ ردلا ٍ

 ايصاغ وأ اكلام ناكءاوسقلملل عرزلا لمجب ضرالا ىف ءاقلالا درجمي هال.

 ءادتالا نم دبال هنأ داف أل ثراحالعرزلا لقول هنالعارزلا ظفل ةديشب اذهو ٠

 «© باطم»

 ءرزلاو ثرحلا
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 الورك دن ؟لءا 0 ل 20 هوا ودقلا داع كرار

 اصرالا ديب و أب 2300 يأ ءامسلا ءانا هدابع ىلع ىلاعتو ةباحس هللا نمآ كف

 00 رانا !نهحت نم لأي كاملا نال ءىش لك نم نيجوز ةفلخو

 0 مرألا ف لصح امل هالواو املك قازرإلا دش اق نالو باحسلا

 ْ اورالا نكسم ءامنلا نال ناثتمالا ىف ضرالاو ءامملا نيب عججو توق
 ضرالابةشيمتا' تاقواخلان وكلو ةوقلادبالاب دارلاولامعالاعضومضراالاو

 لعشل ام نيجوزلاب دارلاو نيجوز انقلخ ءىثش لك نمو لاق اهرمعت تلا ىه

 |0001 ولا هلوقو كلذ وتو ندضلاو نيك اشنلاو نييقيتملا نيجوزلا
 | 1] لماع طيحبامو ضرالا تراص ثيح اهاتمسوأ ىأ نومسوملاناو
 ءاضنلا ْ مساولا ءا لاو ةداف ىف ةقاك اهعسو هائلا ىلإ ةبسنلاب ءاوطاو

 ةماقا ىلا ل نوجاتحي مال نؤانبلا املع ردقب ال ةعساولا ةبقلا ناف بيجعلا

 3 امضي لصت نا ىلا !متارحا كنا 5 تشو ايادتبا ام حصي هلآ

 5 او اص هلا ةييزلا ةردقلا ءاع لا 0 ُنوعس وأ اناؤ-هل وفق نحف

 8 | ردها 00 هلرقو هلعردم 7 0 الا اش هللا 0

 اا قزرلاف ءامصلا ةرخصلا نم سوفنلا ةأيح هب يذلا ءاملا جرختسا هاصد

 ١ 3 كلذلو ىلاعتو هناحبس هللا لعفب ك1 شرألا ىف لمفلاب ةداع نوكت



 - - 4 20 لاا ا 1

 م1 ظ 1 52--

 لضافتلاب فاتخن 1 وجلا ف ضع نم. ابضغ تره اباد ولا راو

 دال ةناونص ريغو لاول ليسو عر ب 0 ىأ تانجو
 الخ نوكيف :سؤرلا هنم سشتنو دجاو لضأ نيعم تالتلا نار

 لك نمو بانعألاو ليخنلاو نوتزلاو عرزلا هن كل تبذير هناحبس لاقو

 ا اور موأ ىلاءت لاقو نوركمتس موقل هن آل كلذ ىف نا تاركا
 لجوزعلاقو هن الا اعرز هب جرخنف انف تابسال يتلا ىهو زرجلا ضرالا ىلإ

 ضرالاو ىلاعتلاقو ةيالا ابحاهنم انجرخأو اهانيبحأ ةقثيأأ ضرالا مهل يو
 ريمشو ةطنح نم بوبملا ميج ىنمب بملاو هلوقىلا ةبكاف اهنف مان الل اهعضو
 عرزكل ليجنالا ىف مبلثموىلاعت لاقو ودبس ام ل وار دبلا نم تصملاوذ ا

 ةلومف ةياالا عارزلا بجي هقو ىلع ىوتساف ظلفتساف هرزاف هاطش جرخأ

 0 3 هللا ىذر هباخاو لسو هيلع هللا ىلص ادم ينعي مهلثمو ىلاعُت

 وزان رع فاذا عرزأ ١ أطشأ لاف هحارف ف ٠ ًأطش جرخأ عرزك ليجنالافف ْ

 ىوتساف ظلغتسافةناعالا يكهو رازبالا نم وأ ةبواعلا يف :هع ةرزاوأ| نم ها وةيأ

 هظلغو هتوقو هتفانكب ارز تحل قاس مج هبصقرع ماقتساف هقوس .

 اورثك مث ماس ا أحصلل هللا هب رض .لث٠ وهو هرظنم نسح

 نوث رحت ام متيأرفأ ىلاعت هن لاقو سانلا ب جعأ ثيح مرمأ قرف ارظع وا

 ىلاعت هللا نا ارفن ةعارزلا بابرأ يس نوءرازلا ن 2 مأ هنوعررت مّ

 يلاعت هلوق لثم وهو نوعرازلا ن 2 مأ هلوق ىف فصولا اذهب هسفن فصو

 ىنسو ىر هلا نكلو تيمرفا تيمرامو لسو ل نا لس ىلا

 لل لانقالا 3 لإ هذه ىلع مالكلا ضعب 0 نوتبنلا نوعرازلا

 نوءسوملاانأو دأب اهانينب ءامسلاو ىلاعت لاق ىلاءنو هناحجبس هلل ابلك ةقيتملا
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 / يب و 2 ب 2 هي“ - 5

 3 "2 يل ا 3و 5 , 7 000 1

 رجم 7 ا ل 8 035

 داوم ا 200م /
 ا راما اح م د يا 1

 : ٠ عج م. هب 5 ع 2

 0 2 5 1 ا م 3 9 ١

 يت
 دياره

 0000007 يناث لصفلا
 ا اراض رالا ىلعهقيمطت ىفو ةيلهالا مفانملا زا زارباىف ةيلو اللا ةوتلاوهىذلا لمعلا ف) 0

 صلاو ةعارزلا ى مو ءايشأ ةعب رأ ىلا مجرت ةو رثلا ميانم نأ قبس دق دورلا مناك

 2 عيل نأا هذمل ةردملا ةوقلاىهذ ةرامالا اماو تاناويملا .! ةيمتو ةراجتلاو

 لذفأو ةنالث بساكلا لوضأ 20 تاناوملا 5 0

 او ترقأ لكوتلا ىلا 0 و ةعارزلا ءايشالا هذه

 ١ هش نال أهريغ نم ضف ةعارإلا تن :اك اع 0 لأق) نيلكوتملا بح ا

 5 امو تاناؤملا نم 0 3 لاو رويطلا ن» عامزلا ريغ ىلا ىدعت

 ل اد قا لس ل دقو تادالا با اغ ىف مزاللا نم لف بف اديحمأ

 الا ريطوأ ةءادوأ ناسنا هنم لك ايف اعرز عرزبالو اسرغ :م سرفبالا
 ةمايقلا مون ةقدص هل تناك

 3 00 هك ىك لاعتو هاك ا نا عرزلا لئاضف نف

 رار 0 هنأن هيف تضصوو تانئلاو عرزلا جا رخا يف هب منأ ام

 الاب ىا 4 رج كالا لول انفنل رمو لاع لاق تاحاخلا

 ارفخا ىنمي ارضخ ءالا نر“ ىنني ةضا ا ءرم تاب

 ذل لاو زرالاو ريعشلاو ربلا لياتس ين نر 01+ اح هلم جرخ

 تانج 000 ]و لامع لوا هع بكحر بوبا رئاسو

 | رهو مرقلاو بنملاكر ثتناو ضرالا لع طسبنا اموقو تاشورعم
 0 ىلع ماقام تاشورعم ريغو اهريغو خيلبلاو ءابدل
 رذ.اللا همدطو هر ىأ هلك ا ائئتع عرزلاو لحنلاو لاق مث راجشالا ئاسو



 31 + خف 1 4“ باع ' جب -- رم يااا ةح افا تن 5 + خيو

 م ا 0
 2 داوي ع 2 م كل 2-10

 51 - . اعل 1

 , / 0 لا د اف ا ل : 01 ,/ ل
 : . 20 ا ل لا ا
 3 3 ب 1 د 74 ما 3
 . - 4 10 هج 0 كيا 4 ا
 . 2 75 0 ل 72 ١ م ا _-

 0 دبع بئاجعلا ن ا 2 د ليفطقو لاكاو سا 7

 0 لَم ءاثو رعع هدا ل 2 لاطب ألا زان« ١

 31 مانالاق ردقت تمدام  دحا نع فورعلا دب 0

 تاجاح سانلا دنع كلال كيلا تامجذاهللامندةليضف زكشاو 00

 سيلا ورم لاو 1

 لانانم لزق بطأ,لو ينانك 2 ةدينم قال سا انا ١ ا
 للاسشما لثؤملا دا كردس دقو - ” لئؤم  «دجل ىبسأ امككلو 0

 ْ اضيا لاقو. !

 ارصيق ناتحال انا .رشأو . هتودتربلا أوال ىحاص و
 ”1ز ف تاو واكل لواحل  .اعا كاع كيدال هلا

 ا باطملا دبع لوق ىمشاحلا مالكسلا نءو ١

 ا لع اهات كلت وو ةقشف لا ليتل سوس اذ

 لدلايوسئوأم هلسيلمونلاك  ائازانء ىفالا دجملا لزيال

 رخآ لاثو ٠
 للايللا_رهس العلا بط نمو ىلا تطوم رحبلا ضرنا

 لابولا يف كفن تيتا دقل ذليل مانسا مث رولا ل0

 لا_دهلا بلاط ىف رمعلا عاضأ : ١ دكر يسن نم الملا مار 1

 نذل لدعلا عادلا .امعوناطوالا مفنو ةلودلاو هللا وق ا ظ

 78 لا لصفلا ىف ١
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  7توج بع ويسعل وت ع ومصمم دي 0 ال -

 مرو ادعم هك جورج مو جب مب ا تعوم برجبعمجو سري ج١ د وجال جو + وجورج مج م حن

 دي يجو تم

00 
 0 ىلا بادآ بدلا ل بدالا فصو عابطلا ن .حتمأ

 0077 لطاع نار 3 نمو  لطايف ةهقالخا يوس امو

 0 ةعاملا نع هنأر جورخ  ةعاطلا ع 00 ا
 همارم ينتفلا مخي ا هيالنبلا ةماكلا عامجا

 00 مالو نم لكو ىنلا ىلع 2 لل 0 9 0

 لوم ولابو برقأ املاورفا 55 ,طفوح دعم ناسا ل مكن نارلعي ن 0000

 | هلداعسوح نان الكق وسي نأندملا ردم ىلع بحي كلذ لجأ الو ى ىرحأ اهملا
 ' ايدل ىف اهدحأ نيمسق ىلا موملاو رن و سانلاب هتانع مسق م م قل

 لامع الاو تاءا اءانصلا و مدن دسأ ىف رخ لاو 3 كفا مولع امو هش و ساؤلا

 . ىذلا 3 هلا هتصالخو لمعل ا رادم هيلع ناتلم ةامضقلا نيناه نم لكف ةيسالا

 "ثالث نم الأ لمع عطقت أ مدا ا اذا ثندح هيلا راشملا هبا وب ”' عطقتسال

 0 ظ ظ ثيدحلا

 ٍ أبدي ايحء اضمن ادم هلمعرا#ناسنالا أيوب ءلاثيدملا اذه : نمصحخلتف

 ديؤي نا ماما دلولاو هلبأو هفرمث ديؤت ىتلا ةيراحلا ةقدصلاو ةماللأ عفانلا

 5 ,انينكتسلا ل ؟اضفل هذمل ةدعلاو انا 0 0 0 00

 0 كولملا صاخشأ مثل وبف ناسن الاوه 0 نا لأي ال

 ْ دار هلا ارزولاممليمت ا اازأا هذه عاجتساب فاصنالل مماج كولما 8

 ىلع لكف ةعانصلاو ةحالفلا لأ هر ىو ناكل هو ووءاضملاو ءارتك لاو

 3و مفانم 2 هتاكلمم دوأ موت ىف عراسي 4 00 هترلا رم ردق

 ١ يد 1 4 امنا هلكاذهو ةيلعلاةسرلا زارحاو ةيلللا ونت هلا سك هندلب

 و جدو دس



 5 1 لواا _

 مدنو لض هيدلاو صعب نم 3

 هلمأ باخو هيمس عاضوا 7
 رتفلا دنع فيرشلا ةلطو ١

 لهالا دنع حاصلا نلولاو

 بتكلا ىف هنارقأ نع زاتع

 ماشتحالا لاوحسألا راس ف ١

 هبقارملاو شرعلا بر فوخو ٠
 اذهسلا كلش ةعظن مار نم ظ :

 هريغل هلام لثم تحن

 ريغصلل حوللا .ظفح نسحب

 0 00 عسر 3:

 هقاحا ن عى ا كل 0 ظ

 د ف ولا انا لكني ٍ

 لامعألا اص لش رفق ١

 نيرطنلاو لغشلا تانبلال ضف

 -*تفيعضلاو": "ريقفلب ققرلا |

 10 مم تسمو ا و م21 7 دي
 6 - يا مح 2 ا 7 , 0 0 4 كا : 0

 4 0 : اضن طربا ك1 9
 : 5 كك 2 3100 4 ؛ 14 هلت 0

 0 00 . . 7 2 ادا 4يدنوا را

0 

 ةليسو ابلثم سيل دوال

 مأ وأ بأ نع ريغصلا مك
 بحتحن ال اهنعو هؤادا

 هلع دق هنكل هع

 لالاو لالا حالص زمن

 مدع دشرللو هلاح ءاسو

 هلمع عيضير الف ١ شن م أم

 ركش 0 هرسعل هريصو

 ددوسلا قسو رسيلا ادعي

 لكلا دنع مركب لب بحت

 بدؤلا ةكر هلمشل

 زوف هب املع توح نمو

 مارب ايلاو نهسنج نم
 نفقا عقلا قدا ا لرفع

 ةقاعلا هوو < كلاما
 نسال لل

 ةزاتج قم لسا ماع لما

 ان قبيل

 ريبكللو ١ رارد لع :

 ام لبقاو ميسقتلاب هن رج

 هقاط هيلع لقاعل امو

 هيررب عيضولاو عيفرأبو
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 مبوعج نيود دع بديوي بج للجد روس جس موجب سب بوس

00 

 د وم اج

5 1 2 : 

 5-5 000 سامو تس يع يور عج وا ع وع مع جي و

 رام لما بدأ قالب ربك كمل ككل

 بر لصو هلل دملا

 ءاضالل بيدأتلاف كييسعلا و

 هدياتأل تيل د لجا نم

 4 ىلوااو نيتعاس وحن يق

 ا كيدلاو 1 ُْف

 57 | 1 روم مر ناو

 بحرا أرطسانلادنعما رنم

 ةريرسلا بيط نوكي ناو
 هعافترا ماعلا نيب ما ر نم

 عنقي دبع سانلا دنع لذ له

 الواى رت نا حرا

 هأانح اع ىناملا فقاعن

 ىدس ىلولا هكرتب ال رظلاو
 هفاطللا بستكي نا مار نم

 تعول تش رج اماف

 بضغلاوهقتفلا فاصوأر شو

 هيف انه فيسرأو اس

 | دالوالا ىفلامللا خفأ نم

 2100 نبذ

 5 0 7 03 7 2 7( 5 تام

 : 3 ( 1 1 ز + 0 دوكدتا 0 0 د يا
2 1 0 5 5" : 000 

 دو 8

 ا 1 ىلا ع
 00 ا

 | ١ العو قر لج داع ديمو

 3 ولا ىف وأ ديملا يف امس ال
 بس كمريخ للا هيكمادو
 5 بد لا و واسلا نسي>مز 1

 !ِ 4 ةريسلاىا ز قالخاالا تدم

 | همانقلاو ةفملا مزايف
 0 مما يسارع را
 7 ادابجا كلج قم ىر ناو

 5 ةطعرلا لع دعولا مدقو

 00 هابتع وأ هايد ىف كاذو

 0 يدرلا ىلا ملاظ لك لاام

 3 هفاظنلاب ىهدلا لوط هيلع

 7 2 نادي لاو بانثلا ىف باطن

 بكر بالام باكترا ىلا ىفغ



 2 ا يل ل 7 الا < ووو ملا اال ل حما ركن” مى” أ 0
 , * مهل 2 0 ا َِ ا

 9 ا : 4 ا 1
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 ةطسوتم سانلا ين نيطسوتلا 0 م 3 00 هت 00 5 ظ

 نيتلاملا ني'اه

 موصاوخو مهبمشح نيب م دالوا أنورربال ءالمضفلا سرفلا 7 ناكدقو 7
 يخا ول :لا ىلا مهما عم عش ميو ا اكو مان ركذ ىتلا لاو - "يل اا 3

 ةنوشخو ءافملا لهأ مهتابرت , يزني نكرم ل 8 0 مهمة 4 7

 نم ريثكو ةرورشم كاذ يف مرابخ 37 هفرتلا الو معلا | فريال ن و شيلا

 هذهام اودوعتي مدالب ريمن ىلا دوا ديزع مدالوأ ن ولون 0 2

 ةئدرلا نادإبلا لهأ تاداعو هفرتلا نع اودعمسو الخ 1

 تفرع دقف ثادح لا بردان ىف ةدومحلا قيّرطلا هذه تفرع دف ذاو ! ظ

 الو هحالفجري مل بردأتلاو بهذملا اذه فالخ عشت نم نأىعأ اهداد ١ ظ
 قمطي.ال ىذلا شحولا ةلزنع را مص دقةياف هعوشو هحالصب لغتشي كَ ضد

 ةكممم يف ةيبضغلاهسفنلو ةيميهملا هسفنل ةمداخريصت ةلقاعلا هسفن ناف هتضاي

 يتلا ةيشحولا مثالا عابس 0 ىلاليبسال هنأ كو تاوزنلا نما
 اهداتعاو ةّمرطلا هذه لعأشن نمةضايرىلا ليبسال كلذك س داتلا لبقتال

 هريس حبب املاع هلاوحأ عيمج ىف 5 ميللا نئسلا يف اليلق نعمأو

 نم ناسنالا اذه لثم ناف ةبانالاو عالقالا ىلع امزاعه.فن ىلع ابئاع امل اما

 ةبوتلاب ىلثلا ةقرطلا ىلا ل هقالخأ نع عوزلا 1 ل

 ةمفانلا مولملاو فسلفتلا ىلع بابك الإو ةكيللا لهأو رخل ةبحاص ١



 جرتسيل اليم ابمل بعلي نأ تاقوالا ضعب ىف هل نذوِ نأ ىنبلو
 انو ةعاط دوعبو كديدش تفك 0 1 هيعمل ف ناركد الو بدالا تعا نم

 ِ مما معلا ةلالحلا نيعل مهلا راظن 3 هيدوهو ةيماعمو

 : ], ةنفان ع يعل اخر :انكال ي 5 نايص هال ةعفاتلا باد الا هذهو

 ئ 4 !مبلع ل اةثيالف املع نؤشخيو لئاضفلا ةبح مدوما :امالمفنأ اكاد ذل

 9 ةعب رشلا 0 0 3 ام عيمج حج كلذ دعب م ملع لممس و لئازرألا

 : ميفكتو ةحيبقلا تاذللا نم هيلا مهوعدب امع سفتلا طبض نوداتعيو

 اناس 7 : 0 افا ريثكلا ركفااو اه 7 عيد ف كافعالا

 وز 6 1 آت رمتأا نم ر م1 7 ل مههقرتو 0 ةعفانلا 0 ا

 0 - ثا ومشلا نع هزنثلا ىف كناللا ة هماشمو

 ! هدوم نيبغارلاو حادملا ةرثكو ءادعالا ةلقو ةنودحأالا ليمججو شييلا

 مانا ضارغأ مب 3 نا ' هنأ م 2 ل هده و أذاف ةصاخ ءالضفلا

 انلا اهدصمت ىتلأ ءا اند الل 000 0 ريخالا ضرغلازا موف رو .الا بفقأ وعو

 ١ آو شرفلاو لفاو ديعلاو عايضلا ءانتقأو ةو ورثلا نم اماع كدوصرخحنو

 3 7 ةدم ا 0 ندنلا ةيدوطال كلذ

 5 5 1 صالاخ ى م 500 | 0 0 هن دمرس دبل 0 اقل

 ع ةمئادلا ةريسلاب هدوعلا 3 ا كلذ فرع ءاذاف بعتلا وم تاحارو

 تو لسكلا قبو ةحصلا ظفحتو ةيزيرفلا ةرارحلا كرحت ىتلا تاضايرل

 .ٍ 0 يد طاشنلا 6-5 م



 هنكي اال نف'ءانهس[ أ وز ل1 ندا ناو ا نم ناطا هنااا
 همعوأ اريزو هلاخ ناكنا هل قفا نك هيلع لواطتوا هاوه نم هدرب

 ةناريخ لاوما ةحاتسإو 4و1 2و ه0 5-0 نال ظ

 ةرضح بءاتش الو طخ الو هساحم يف قزشال نا دوعي نأ 2 3

 ديس الو طليارش اذ كي ل ا لجر ىلع الجر عضب الو هدي

 هكا ل نأ ممنتلا هن / غاب دق هناو لاكلا لل لد اذه ناذ هديب هسأر

 . ناف ابذاك الو اةداص ال ةَتبلأ فلكمالو بذكي ال نا دوعيو هدي نسل

 هيتس ال ىلولا نان تاقواالا سن د ةجاملا مم لاجل :
 ظ - '

 نم رضح اذاف اباوجالا ماكتب الو مالكا ةلقو تممصلا اًضِيأ رق 1

 مالكلا ثييخ ن 0 هل تمنملاو هنم عامسالاب لغتش هاهم رك را

 هشارطو هالكسلان 0 مالكا نم وغللاو نعللاَو يصل ١ نمو هنأ

 دوعيو هريغ نم اهدادضال عمتسي نأ هل صخر الو هتركو ءاقثلا ليجو

 هن ركل رسولا 8

 اذا .ىغيشلو نيفرتملاو ءاينغالا دالوا بدالا اذه:ىلا نايبصلا جوحأو ١

 وه نمو كيلالا لمف اذه 20 عفشتسإ كو و خرصي ال نأ ملا هبرضا ظ

 النا دوعيؤ بدالا نم ء ينل ةويستإا 0 فيعض راوخ

 حرلا دوعتي العلا هئب را ل مهتفاكيو و مربي لإ لب نايبصلا شحو ١

 رثك | اههنم رذحو بهذلاو ةضفلا هيلا ضغببو قيدصلا لعو نايبصلا ىلع
 يصلل بهذلاو ةضفلا بح ناف يعافالاو براقعلاو تايحلاو وعابسلاربذحتنم ظ

 مومسلا ةفآ 1 نم رثك أهنلأ

 و ا لا ْ
 سمس



 ةسا# يال“ ءايد هاسإ حني نش ل“
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 ف را نم نأو كلذ مم هعبف دلبتو مونلا ىلا جاتحاو ل اك راجلا

 2 او طاشنلا ىلع هثمب و ةدالإلا ةلقو ظقيتلاو ةكرحلاىف هلا فان لاك

 لونين ك0 نأ ةذلا اهم « منع نأ ىف ولاا داما انف

 او هرشلا اضرأ هدومتو املالحنا رثكِيف هندى ليجتست اهنافنكم ام لقأ

 1 0 اماف ءاملا هماعط لالخ يف برشرال نأ 0 املانم راثكتسالا

 هلمحتو هش ىفو هند ىفد رضن امناف اهاياو هاياف ركسملا ةرشالا فائصأو

 لالا راسو اف ةحقلالعو خاب 0 ا رزوملاو تبضغلا ةعرس لع

 7 ةلفلاو ءاند الامل ذب دولا لمأ نا معنا + الو ةمومذلا

 00 اخسلاو مسيبفلا مالكتلا عمسب الث الف عريق ى اح

 ايفاك ابعت ستوب ماعتب ىلا تدالا فئاظو قم عرفل ى 0-2 لك انال نا

 : كومو الأ ام 1 ىنحل سبل 5 هيمو هرتسإ لعمق ب نب علك 0

 1 حيبق هنأ لعب 5

 اذهو هو هرطاوخ تيعو هنهذ ظاغو هجين هناف ريثكلا مون ّن“ ع و

 7 اراىأ يلا أرفلا ن ا 1 نأ ىجذ الف زال تارا

 دود الو وشال دوعتو هيدب بلص, ىتح ةواخرلاو مفرتلا عاونأ عيمجو

 3 او ءاتشاا ىف نآريتلاو ءارفلا الو فيصلا ىف ةأر ادملاو هعنقرلا سدالملا

 ق م :النأ دوءبو اهدادصا دو.تبال تح ةضايرلاو بوكرلاو ةكرطلاو ىلا

 فرب الو هردذص ىلا بمضي لب هبل 0 الو هيشم ىف عرسب الو 0

 ] 37 الو هبلا ةتحاخ تى تقوالا انها نحل الو ءاسنلا سي الع نيزيالو هرعش 5

 ا رينو هناللو هك ام نم ويلف هادلاو هكلعامم ءىشب هبا رقأ ىلع

 5: هل ناكنا فرش لصوت, الو هرشاعب نم لك مركبو دجأ لكل عضاوتس ل

 اس
 موه
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 أءس ال هب م الو هلدم لع 0 هنا هلا رطخن هيإ نم لفاغت هنع لفات ظ

 اع نوي اذ داع ناف سانلا ىلع هلمؤ ام ىن نأ ىف دهجاو يبصأا ةرتشالال

 خيبوتلا هتدوع نا كلاف هتدوا-.٠ نم رذ<و دا ان :ع ىظعيلو ارسس ١

 ناهو هحبقتسا ناك ام ةدواعم ىلع هتضرحو ةحاقولا لع هةلمح ةنشاكلاو"

  هذهو هسفن اهلا وعدت ىتلا 'تاذالا نم مئابقل بوكر ىف ةمالما عامس هيلع

 ادح ةريكك تاذللا

 دارت امنا امنا الوأ مهفيف معاطلا بدأ اع وقت يف هب ًاديانأ ىبش ىذا ظ

 انادءا | م حصن ١ ان ا تما 50 ناف ةذلإ ال هضم !

 ملالاو عوملا ام يوادس ةنود الا ىرخم ىرجل يهف | نايل ةدام رك 0" ا

 عد ارا ان رشم را 0 اودلا نا | كف ل

 2 راما 0 ندبلا ةحص .اظفح امالا اب مم لوانتب نا ينبني ال ةيعط الإ

 6 0 لهآ هقانسششل ىذلا ماعطلا ر ,دق هدنع رقحيف ضرملا نم 8 وأ

 ه هفاو ايل 0 3 هن دب ةحاح قود هل ا هيلا هرش نه ةروص هديع .

 هزيغع«سلجاذاو ةرياكلا ناول“ الاف تفغريالو دحاو نول لع رسل ىج

 قدح الو ةناولا ىلا رظنلا مدنالو هربيغ لبق هدد دعالو ماعطلا 7١ ,دابب ال :

 0 نيب ىلاو. الو ركالا ف عرسيالو هيليام ىلع ردتشو | ديدش هلآ و

 ىدب .الا مقوم هراغن شن الوأ معضم دي ىن> ا هسا دا عر ْ

 طبضي مث هدنع ام لضفأ ناك نا هيلي ام ريغ رو نأ دوعيو ماعطلا نم.
 يذلا رافقلا زيللا لكاياو هبوداو ماماعلا ىدا ىلع رصتقي يتح هتوهش ا

 ةيج تناك ناو ناد آلا ةذسوو تاقوالا ضني ىف هنا
 ءافوتسان ا هناف ىشعلاب ةءاذغ ىفوتسي نا ىنبطلو لجأ ءازغالاب ىهف ءارمملاب |



 لمحت ام امس الو ةما ركلا بخ ىلع ادا هبت نأ سفنلا هدهلثع ىلوألا
 دعو هدنع رايخالا حدمب م هفئاظوو هنئس نم لالا نود نبدلاب اهم هل

 ِظ حيبق ىدأ ىلع ٠ 0 نسح ءىث ربظ اذا هسفن ىف وه

 اهدنع ئيزيو ةرخافلا سبالملاو براشملاو لك اللاب ةبامسالاب دخاؤيبو هسنم

 ببحو 0 ةماخ معاطملا ىف نع رع نع عفرتلاو سفنلا فاص

 'قداصتقالاو لددتملا ء ىثلا ىلع راصتفالاو ءادغلاب هسفن ىلع هريغ ر 5 هيلا

 ' امئلاجرلل نيت قولا ءانلا ةنوملا سباللاب سانا ىلوأن او اهساعلا
 .: ' ايما امو ضايلا س بالا نم فرمشلاو لبنلا لحأ ناحالا نافذ ودل

 .ةطلاغو كرت الو كلذ هلع 0 هنم برقي الق هعمسو كلذ ىلع كرباذا

 | رئاعي ن رم هلس ىلم ىف نأك ند 5 هباربأ نماعسال د تامة سب نم

 هناف ادجلاعفالا حيبف نوكذام أريثك هعشن ءادشاىف يصلان أ كلذوهيعالبو

 احومل 42 كور ا روو هرب موهعمسإ ملاع اع ور كا ذك لو ا

 3 لازال م 5 هسب الإ صا لك و هسفنم و 1 تر اذ

 د

 |ىن كلدلاف لا | دبي لاوجأ ىف لمت ىتح براجتااو نسلاو بيدأتلا

 رابخالا نساحم ظفح بلاطي مث هركّذنو هان رك امب الفط مادام ذخاوب نا
 ااهياورب هدنع 217 1 تس بدالاب *200 اعشالاو

 راعشالا ىف راغنلا نم رذحو هر ذ انمدق ام عي اد 41 رادنعلو

 ” و ةيتارض هبا 70 عيب سا نان بة

 ام لكب حد : مث ادج كاع ل هك بابا اذ نأ عبطلا ةقرو فرظلا

 ادم كح فلاح ناف هلع كك نسح لعفو ليج قلخ نم هنه ربظلإ

 ل ١ هيلع مدقأ هناب فشاحي الو هيلع بوب ال نا ىلوالاؤ هنر كذا تاقوالا



 . 0ع 1 0 ا ب 0 ان زب ةظدخ* ا“ لا لا ل00 ا

 : ع 4 7 ع د 00
 84 هع َض : * .4 3 3 3 1 1
 ينلا لامفالاىلا 00 هل تي ثدحت مث هل قلخت ىلا ثالّلا اهوك در

 0 «هل ثدحت مث هذه هل لص

 مفدىلا اهب قاتشي ىتلا بضغلا ةوق هيف رباظا ١م اهلا قوشتيف تالاثم ةياملل

 هبايذؤم نم متل 7 ةسفمب قاطأ لاذ هعفانم نم هع ام ةمواقمو هنوني ام

 من ءاكبلاو تيوصتلاب هبدلاوب رصتناو هريغ ةلوعم س ملا الاو اهنم مقتل
 هلىلاريص, يتح الوأ الوأ ةصاخ ةيناسنالا لاعفالا زيي ىلا نوشلاهل ثدحت

 ىف ىرورض اهضءبو ةريثك ىوقلا هذهو القاع ذئيح ىمسيف نيل اذه ٍِ
 ىرخأ ةلمل دارتاللاىهو ةريخألا ةنانلا يلا هش ناىلا ىرخألا دوج
 ناسنا وه ثيح نم ناسنالا هقوشتد ىذلا قلطملا ريللا ىف]
 حيبق ءىشروبظ نم فول اوهو ءاملا ةوقلاهذهنم هيف ثدحام ل وأ 1 ظ

 ءايما هلقع ىلعدب لدتسيو ىصلا فس رفت ناىئشام لوأ نا انلق ة كاذأو هن

 فاخنو هبنحو هردحن وههن ةساسحا ِ حيبصأاب ل قل لعلد هناا

 يلا هفرطب أقرطم ايبحتسم هبدجوف ىص' ١١ ىلا تراظن اذاف هنموأ هيف ر مشي

 كلدهاشلاو هتاجن ل و وف كلآ اةدحألو ةجتولا حاقو ريغ 0

 نمافويخ هن راما ره هال كلو سن 855: ٍ
 يبقلا نم برحلاو ىليجلا راث 0 نبل اذهو هنم'ربظ 10

 لّقملاو زييعلألا

 زتتالو لمهتنا يحتال ةناننلا ةطاض تمدأت|[ةدعشسم سلا ل ١
 نم لالا هذه ناك نم ةاخادلا و ةيراقلاب نودسفب نذلا دادؤالا ةدلاخمَو ظ

 00 دعب شتا مل ةحذاس ىصلا سفن ناذ ةليضفلا لو.ةل داداعتسالا ظ
 ' 3000 3-5 عا

 اهداتعاو ابملع ل املبقو ةرودع شق اذا ءاوشىلا ءىبش نم ابليعةعزعوىار



 دهس هيبع «.: رهيدمي جم 2 ب م روح وحي مج نوي جوس وبي ومربوا ياروا

 يادي 23 هناسسا ٠ انييهحاإلا) تيايأ "نبهت 720م 1 رق لا هادو 1 7 ودصيتا# جد يورو جحا مسرع 310 فيش“ متع رسما مها هايوع هه ةومو همم <
 يب 90ج:
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0000 14 
 5 هدأو ىلغ دلاولا قك هريشم لف

 ال ها رشا ىبدؤم لع مالكا ىف ةيسكلا باتك ىف رك ذ دقو

 ذ نع ملسو هيلع هللا لص ينلا ىهنل دجاسملا يف لافطالا ميلمت ممل زوجي
 : ديوسأ نم نوزرح ال مهل نيناجلاو نادبصلا نع دحاسملا هيزس هرمأو

 4 | اا بوردلا يف تبباوح ملعتل نودع لب دجاسملا ناطيح

 دعب الا نارا روس نم ريع يصلا ميال نا بدؤملل يغبأو لاَ

 هبط فلؤي مث اهلا هعبط فيلأتو لكشلاب اهطبطو فورملا فرد 1

 هلسحتسإ امو باسحلا لوصأ مث ندلا اقع هف رعب مل هظفحو نآرقلا لع

 قشباو لاثما ىلع طللا ديو نايبصلا مأي مث رامشالاو تالسارملا نم

 ةالصلا أ نيإس عبس ةرمج ناك نمو بيغلا ربظ ىلع .ظفحلاب مهفاكيرو

 ”مكاييص اندجا م اوبنج ملسو هيلع هللا ىل اص هلوق ىفانن , ال اذهو ةعامجا يفو

 6 ةياقآو متاوصأ مفرو ؟”امودخو و كءارشو , كياعو

 دا ملا اعورجو الل ابأوا لعاوذختاو كقوبح ]سو

 5 رشعل اهلع موبرضاو عبسل ةالصلاب دالوا اورم لاق لسو هيلع هلا

 ع ربي 3 ل 0 ىلع لوم

 ” اخ نايصلاو ا لا رك كنع قالا نحاس لاق
 ١1) قاتشب ىلا ةونلا ىه ندككلم لوأ نانالا فنبكت ةوق لوأ نأ
 ال سكودا ىلا عبطلاب كرحتيف افي قر وه جالا ءادغلا

 | وصلب هسأتلا لع ةوق كلذ عمدا ثدحتو هفيقو الو مياعت ريغ نمهب دعموهىذلا

 ةوقلا هذه هيف دئازتت مثئىذالاو و ةذللا ىلع هءلدب ىنل هليادو هدام وه ىذلا

 ةوقا 56 يلوا افا فرضتلو دايدزالاىل اننأ ا قوشتف

 00 هم
 تك



 دا

 داولاو لهالا فت ولاد ظفحو 2 هحذاص لضفأ اي دلا ىف ملظعي ٠

 اننا مدل ملول نم دوصقلا لسلسملا ثوروأ | حالصلا وه اذبف ٠ ظ

 باوت ىنتجا هتماقتساو هحالص هيفام هدلو د اع اذالح رلاف هلوءدب اص دلو 0

 اندلاو عت رع امأو رهاظ ه ما رخل ا مارد اياد هل ةرك

 ادحارأ) اذ نومألا ةفيلألالاق هدلاول دكرلا لع ريبك و ح ارهوستصاعلاو 0
 هون | ناكهأ هرب نم خب هيبأل ديشرلا ن ديس ىف وهو ىبحينب لضفلا نم را ْ

 ني جايا ةورا ةللاؤ ةراوا نب ناجبلا يمنا و ار اموت ال

 ىتح هدب ىف وهو اعاق لزيز زير جالا اند : مق ىلا لضفلا م اة همحضم |[

 ىذ رىلع (لاق ) حا ان حابصلا بيف كلذ ناجسلار 5 حرصا |

 9 غشا ا و 08 34 0 قوقعلا نم اش 3 مل ول هنع هللا ْ

 رانلا لخدب ناف اشام رابلا لمعيلو ةلملا خدت ناف لمعبي

 نوما راسو هياع هللا يلص لاق هينا ريغ ىلا دلولا ىمتل» ال نا ربلا نمو

 ال نا اضيا ربلا نمو هيلاوم ريغ ىعدا وا هدا ريغ ىلا ىمتنا نم نوع

 تيا ماما نادك ال هنع هلل ىضر ةزبره ا تيد ها بسلا 0 ١

 2 وا هم ال ىا هل بست د الو ةمساب هعدب الوهلق سلاح الإ

 ثيدحلا فارم راج دقو: كل ةازاح كا تسيح ل 0 ناب هيلا
 فس فيكو لبق هندلاو لجلا تسسا نأ ئاكلا رك

 هنع هللا ىذر رم نبا (لاقو) هم 7 هايأ بسيف لجرلا تبسي لاق هي ظ

 ل را ملسو هيلع هللا ىلص "0 لجر ىأ

 رئصأالا ماظعا دالوالا قح نمو كيبال كلامو كنا تماعامأ لاف ةراكأ
 0 ةوخالا 0 مل و هيلع هللا ىلص لاق ريصالا لعارك اولا 0 |

 « لطم 2

 ماعتا تتر

 ' يالرالا
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 كاتعلا نم هنيد ىف هيلا جاتح امو ةءارّملاو ةءاتكلا ىهو ةيسنأتلا ةيمجلا
 مابسأو ةيسورفلاو موعلاو ةحابسلان م كلذ وكو باسحلالوصأو اهريغو

 ' ال[ نف كاذ هابشأو فيسلاو عراب بمللاو ىرلاو ليلا 0

 ». ءايشالا هذه ناف هنع ةاماحملاو هنطو نع مفدلا لئاسو ىلع نرمتيل برحلا
 ب نلإب اذه اهلاع ةيبوبشلان مز يف لافطالا نيرمت ىنبني ىتلا ةيمومعلا مفانمل

 وأ ةءارقلا نم اه قيارام اهماعي تنبأ ىلو ناف تانبلل ه0 ناسا رك ع

 ا لاب فقل ناو ن رطتو ةلمايخ نع ءابلاب قيام لكو ىدلا
 ا 1 الف كزانما ةرادا ىف ةعفاتلا فزانملا ىدابم نكس ةءاتكلا ءاسنلا

 اراد لاو قالخالا لمت ىف تانبلاو نايبصلا كرتشإو نهمهشأ امو باسملا
 ] كراس ا

 ةمانلا ةماقتسالل ةحتنلا ةم.سجلادثاوفلا بسك ميم حالرست هلك اذه

 نم ىدب هلا ةيسرامو كرامألو مولعلا نم 0 هسقك 1 اع نيفلا غو

 م ا 0 م اعلا رعفلا نم تا يه يتلا فئاطالاو مئانصلا

 لسكلاو زدعلان مكب ذوعأو نر او محلا نم كل دال اواو ظ

 ارؤو لاجراارب ةو ندلا ةباغ رم كب ذوعأو لخبلاو نيا نم كب ذوعأو

 نامأ ديلا بسكر إو ا لاقو) ةليملاو رمفلا نم يرخأ ةءاور

 7 غرافلا حْيحصلا هركيو فرتحلا دبعلا سحب هللا نا اضيأ لاقو رقفلا نم

 هلل ا نا هنع هللا ىضر هللا دبع نب راخ نع ىور فراعملا فراوع ىفو

 | تاريودو هيرود لهأو هدلو دلوو ةدلولحرلا حالصب حل لص ىلاعت

 ش لب كلذ ينو ىونا مهيف مادام هللا ظفح ىف نولازي الو
9 : 00 

 || ةلسف اذا داسفلا د دع يعملو هلهأ حاصي وأ حالصتيأر مدلاول داو ري 1



 م - ريع : --

 9 2 : ني 20 7 00 7
00 5 9 

 دلو و هلوق نم نمص ىف رلسو هيلع هللا لص لد د

 ' 0 وعدب 7

 نسح ىلع فقوتن هن وغرملا هجروا ةيواطملا ةيراولا دولا ليصوت نام ا

 فرش يللاعتو هناحبس هللا نا ىن الو سداتلاو ميلعتلا و بيذملاو ةيبرت

 امهو نيتميظع نيتفصب هصخو ه.اسلو هبلق امحو نيتريغص نيتغضع ناسنأل

 ءايدالا ظوه اقف لاما وا لالا ضخ نم كلذ ادعامو ا
 لباق نانملاف هارتصأو ءاربك همفرب ىتح ءرملا فتي الف لاجرلاو ءاسنلا
 رقتسم فراع نانلاو ةلماع ةليضف ناسحالاو ةلماح ةمحلاو لئاق ناسألا]

 نانملاناف ة رشم كر ناسحالاو 8 شل 30 ةمحلاو رقم ف راه نان

 كلذلو نامتالاو مزعلاو ن اسحالاو ةمملا دعاسإ اهالكو ىشغ.ناسالاو تل

 هبربك !لامكتسا ىلا هن رخص | دعتسم ريخصلادلولا نا مواعموهنر ها رلاذا 1

 اعف يصلا تدل لولا هميش ىذلا قرا ةفص يه ىتلا ةيرتلاىلا ججاتحي

 نم هل دعتسم وه امو ىصلا لا نس 35 3 بحق هنم

 قلخ انلسيم نوف اواما دي دل ايولح ا مف اهم هل ىو لامعال
 ةداع هيف حلش 1 هل دعتسم وهام ريغ لع هلمح نأ هناف هريغ ىلع هلمح ا

 ايعاو ظفحلا ديج كاردالا حبب ملا دح ءاراذاف هلءىبترهات ١ دف
 م ادام هيلق 2و قداميماف اه ةكيصو كولو مولعلل هلوبق ةمالع نم ادب

 نمكلذ فالخ ار ناو هعم وكرتو هيف رقتستو ىللا نم نكست اماف ايلاكأ
 عئانصلا نم ةعنص ىلا ةعاط ةنيع يار ناف كلذل قاخ م هنارع هجو لك

 اهنهكيي هنظو لولا ةيفااةسا د هد امملع الباق ال ادعت

0 

 6« بلطم

 ؛الوالا ةبب رك



 ةدجاي ركل ب لسب مسوي هلل لص تاكو تقوالا عجاف

 34 د 7 ع لح و حبلا 1 ل رب مح را /
 ا 00 ب 3 -_9 ا 7 5 7 7 514 #2 2 ا 0 و

 6 5-0-1 ب 13 00 هس 1
32 2 4 1 

 0 م : - / 3 ١
 5 3 ُ 0 ا : 3

 انئاو» نم ةهرب راش ةناحمر لاقف 1 هنع هللاو 'مرقورافلارممامالارشبو

 موضع دشنأو راض ودع اماو راب دلو امال ياق امعو

 00 دودسعنءألوةىو مك لوقىف + هرذاحت انك ىذلا نامزلا اذه

 أ ظ دواوع حرش مو تيم كاب مل ريغ هل ثدحي لو اذه ماد نا

 دمتال ىرخأو اب امد دال الأ انآ: ْرمو ةنْلا نم . دلولا 2 ليضفلا ( لاقو)

 ١ عارنأ الماح محرلا ناكل و هحر لعذلولا .- رم دوم دف هاك ىصحن الو

 لسو ةلع هللا يلد ينلا ن ء هنع هللا ئضر كالام ني 5 ١ دمف ةياعرلا

 ليعامما م 14 تأ سا اجرو ةمد عل قاف اريخ طلاب اوصوتسإ لاق هنأ
 ل 3 و هلع هلل لص ل لاقو ىلل ذك تناك هارب أ انديس مأ هب رامو ةيطبق 0-

 1 طايراو دلاولاو دلولا هم راو يطق نع ا يعل مها قار

 ملأ ال 2 امن هلوق قاع هللا مسقأ قوفطا همضتش اع اهي ةنيتملا ةقالعلا

 دارما دك ناسنالا انداخ دل دلو امو دلاوو ذإبلا يو تف اى لإبلا ادهم

 قرشلا لحال ةلبق اهدجس«لعجو انما امرح هّللا |ملعجوتلا ةفرشملا كم دلبلا
 | سو ةبع هلال اص دخت دلو امو لعامساو يهارإأ دلاولاب دارملاو برثملاو

 ( قدلاو لان دارملا ليقو د لع ل و لغالاو م قلل مهارإ

 عاتباذاك و مجملاو رع! نم مهأرإ داو عي دلو امو مهارة 375 هلأ

 ٌْ ضيع داو مجال مورلا مممو برعلا ضرأ و علا تع :وماش ا! ضدأن ا

 رخآو مالسلا هلع مهاربا لذ ن م ةلضافلا عاعبلا ترمع دف 00

 ن رق كاذإف هدالوأ نم ملسو هيلع هوز لح هلم وهو ءاينألا
 : ل لآ ةمظع انه يه ينلا ةيميهارالا ةغيصلاب تاولصلا ىف همسات ةمسا



 لخ لد ةيهأ ارو ل لامن 1 0 ٍّق و 1 ْ ١

 قوتساا اصلا دلولا وهف ززعل دبع نب رم تعي لسع قز هنمدشا غ١
 لجر هل لاق رونا ةفيلللا نأ ( ميكو ) ثيدحلانم ينال

 عير رلا لاَدذ هللا هحر 7 تقو ىف تامو هللا هحر ىنأ لتعا نيسشاطل ل ْآ

 لاقف كلذ فيكو نين.ؤمل ريممأ ىدد نيب كينأ ىلع محرتت رمال زد

 ا كحضف ءاب الا ةوالح ف رعت ل كياف كسمولأ ال ىم مالا هل

 00 ىف ىذلاو.لقام لع فرغ بأ هل نكي !تاولا

 2 لاىذر نافع نب نامء ىلوءرافللا ثرطلا ىلوم ةورف فأن
 لس عبر راب امون 1 هيلع دمتعيو هيلا ليع اكو هريزو راص م 0

 تنادعا عق ؛ ةبحلا نا ثاحو هل لاَدف ينب |لضفلا 0 ' نأ تجاح لاف كنج كن الا

 كنف لضش لاق كاذ امو لا امبس عامنا نم هللا كنكمأ دق هل لف

 0 || هتربح لاو دق لاق هتبحأ كبحأ اذاو كبحأ كلذ تلمف اذا

 هتبحأ اذا كال لاق ء يث لك نود ةبحلا هل ترتخا 1 نكلو ل

 توندك هونذ تناكو ةيءاسا ريك كده ضو دباب د 0 ا 3

 لوق ىلإ كاذب ريدشي كايرعلا عيفشلا ةجاح كيلا هتجاحو نايبصلا ١

 قدزرألا
 [ايرع كينأي يذلا عيفشلا لثم ...ارزتؤمكليتأيىنلاعيفشلا ١]
 ذلوال بهعام ىدأو ةفلللا دنع لضفلا هدلو دقت عيرلا يسن 1

 ١ ش 1 ولا ىل ع 0

 ميضمب لاقو ةنملا نء ةناحير دلولا سو هيلع هللا لص لاق دقف كليطابو
 2 .هودعامأو مج وب دوصاما كلذ. دعرعأ سيلا يزود عسلا ةاعرنول َ

4 1 



 : ةنيلخل م لاق 0 :الا قرف 2 نيستكل ناتيبلا نادهو

 يارا 0 3
 1! كيني ىقركم تدر أ كاك 01

 00 رعامشلا لا مالا كا د ميرابو ناورف

 'روقملا لدطا داو قو -> طيرك اه رثكب ىرخام

 5 دقو كدضعو كدو كدلوم اعا نينمؤلا ريمأ ان كالملا ديعلاقف

 أ 00 ا 3 ندا أوسيلو نيملانم مهملع تفخ اما

 احم 2

 | دوعيو هدحو هلزيمنم لجرا جر نا لاق فريغاا

 !ايفكسق قلت كنا هل ليف ةناكع ءاحجحاسلاو ةعاحشا نءونيذبلا ريثك

 0 3 دشنام البعتسم ىنتأ السرتسم توا تنآ منا ل 1

 | امدقنا نأ: لثم .ةايح .ىدفنل دجأ رف ةا يلا قبتسأ ترخأت

 1 - اذه موقلا نم لحر 4 مشل ن ا 2

 5 كنودلاةومر ,د ةئامم# هيلا لدر اة تاهل هعمسف رد ةءاهسج هتميق د ىلا

 : 0 كندزا امف تدز 0 ف ةءيق يخأ نبأ

 0 هح دع

 ع ايا اراها كم فرو تعارف ازرع فيس هللا كار

 5 ااراطملا سانلا مظعأ ام اذا 5 نومي اسلا كا

 ةارلا وهو رطخلا ىنمعو نهارو قباس ينعي رطاخ نم لاعف راطللاو

 آن لاق نومألا هدعب كلذكو امثم حدملا ىلع بايملا لك دج رولا

 'ناسلا نيتيبلا نب نيكه م هدلوو 4 6 تكل ف 0 الأ

 اا 2 0 ظ
7 



 مومع هلءاعدلاب دار [ نا ايت ىناال 0 ا او غ1
 ف تبسلا هبال ةملاص !١ ٍهَدْلَو 0 عفتأب 1 ١) ناذ ةملاصلا هدلو لابمعا

 نع ردصت ىتلا لامعالا ةإدج نمو ىدحلا ىلا هذاشراو هيدا هدَوَحْو]

 0 : الافم نب ناسنالا نا درو دقق هل هؤاعد هدلاو اهم عفتنيو حلاصلا دلولا
 0 00 ندلا يف لمعأ 1 يف يناف كل اذه نأ نم لود ديف ماظع معن

 تايقابلانم حلاصلا دلولاف ةلغابو كل حاصلا كدلو ءاعد نم اذه لاقيف كلذ

 داو م ام دلولاب اضيا داّرلاو ا م عفتأب ةملاع !| هلاعأ نال تالباصلا

 لوم لوما مو ةحنجالاك مطوصال مهماف ةدفحو اظايأ ماناو ل ظ

 ندمخ (لق) ةدشلا دنع ةدعلا هو لون + هدنو ريك الامم
 0 5 كيحش هع ولا كراع ل "« تيب ظ

 ناكم هيد تنكو هيزيع اناك امهمال اقف نيسلاو نما نو "املا

 ترا يلا عرسي, ن 65-5 هع هللا رضوا فاول 7 هيفا ْ

 لقا توما لع ندي نع ان ديال مالثلا اذه ىنع اوكلما لاق ]
 نذه نس إف هلوقو 5 هيلع هلل ىلص هلا لو لسن امه عطقتس

 ( ناكون) ىوبنلا لسفلا امهموع مطقتي نا ىلع اال ل يأ :

 : هعم كرب ناكذقو ناورم.شب لذ .كللادع نيدلولا ند

 هينم ةالوا تاغ ن ىؤل 1 رما هوان ناكدقو * هبادل الجرن رعد

 الو لخ هدب طس درت“ال ىذلا لاق كيلا بحأ كنب ىأ امو هلل ١

 دحا وهو هفس هتءيبط نولي 3 ا تلم عازل ردع نال ول ظ

 هللا ليض هدانا بحاول نا تنك ىه دف دا كدلوأ

 . ملسو هيلع
 5 00 و

5200 



 00 ا نا وعلا ل تانالاو ركل فلا لوارتالو
3 

 00 هياعمو ثيدحلا 3 راو هريس و ل رغا ةوالت هلغشل لب , مالكسلاو

0 

 مسا عر 1 اخوسر دادز هداتئعا لاري الف تادا.ولا ب فئاظوب كلذ عم

 امو 00 اونو كندللا دعا شا ه هلع ا ةحدح و ل نآرقلا ةلدأ نم

 ب اك « نم هيأأي رنا اخو اهفت :اظوو ةداعلا راونا نم هيلع عامسل

 3 ىنسملا 2 رخل ىف هرلشو 20 هلل عوضخلا َّق ممائيهو ماهسو ممسلا#و

 درباث اهاسأ ةسط ةخسار و 0 ا :الارذب

 ا !اب هطون م حاشا دوطلاك تايثلا ىف هداقتعا رهظف هيلا اهءرفو

 ءادأ 52 : أ الف ِتااْذ 6و هنادحو هين اندستمو هس ' اميل 1ع يتلا

 3 ”ًأادصل بولا نا ملسو هيلع هللا ىل هللا | ده (لاق) نآرقلا والا نع هئحنص

 ' لص ( لاقو).نآرقلا ةءارق لاق اهو 8 مو هللا لوسر ان ىلق ديدحلا أدصي

2 
 6 رح م

١ 

 ا

 ايس عارم عربون

 ا 4 1 ع

١ 1 

 ا كارل امل اضذأ ىتوأ ادحا نا ىآ مث نارقلا أرق نم س هداع هللا
4 

 ا ىف
 9 د اذا ناك هنا 6 يذر ا ن كلام نعو * هللا جا مظع انا رعصتشا

 هولا ]1+ ١ نع 3 0 ا ةءارقلا لع لبقاو مل ا لها نا و:تيذملا ا ..ءرش ناطمر

 لاقو ة 4.د> نيم_س اغرق نع شمل هةفنح وأ ن اكو ( فحملا

 . كا و 00 . يح اكن رقلا سو هيلع هلل ىلص

 كم وب رانلا لْخَدَف تاف نآرقلا أرق: 0 ئضذر لع لاق

 ةراشا هل وعدب هلوق ةدايز مم ملاصلاب دلولا دييقتو اًوره هللا تانآ:

 0 ىهو دلاولا ىلع دلولا قد ىلا سو هيل اع هللا لص

 هدلاول ءاعدلا ىهو دلولا ل اع دلاولا قح ىلاو ةءامتسالاو حالصلا ةجرد ىفا

 : تاماذا 0 موبفللا 1 دلو ١) ءام مالكتا ضرف نال
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 دقو ةدشاشلا ءارألاو ةيغاولا لوألا ةحد 6 د 1

 امنمام ناين الا ىلا يي دعا 2 0 نبش تف

 هذه ٍِف لخد الف م4 عفت 3 0 هذه لع ْن وثبشتألاف ٠

 هب مهب لعاو هلوق ىف ةروكذلا ةلب هل

 دلو وأ ىلسو هيلع هللا لص هلوق ىف ةروكذلا ( ةثاثل ةليخفلا) ٠

 ةكمل قوات ناسنالا نا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هنم ةراشا هلوعدل 0

 عوذلا ريثكت مثلا ةكبط |[ هذهو ناك اننا ماهتو |يندلا ريمت يهو هي
 نا |او دلاوتلاب نوكي اا اذهو هلسن راردتساو ىرتش

 نود هتايخ يف هب هزايتما اعبط بح هأح 00 وا لام ليصح يف

 لسنا مئاد ةيونعم ةايح ايح نوكيل هدعب هلسن الا هنع هتراوش ال نأ : ١

 لمأف ةيرورضلا هتشيع ردش الا دهني ال ناسنالا ناكل الاو ركذلا :

 دقف لمعلا ريثكت ىرشدلا عوتلا ىف دك ًادلولاو لسذلا ىلا ةثارولا لاقت 9

 ثيدحلا راشأف ةيدلوتلا لام الا ىلع ةيدامملاو ةيشاعلا لامعالا رادم نولي

 لسنلا هاو دلاؤالاو لشاتلا ىلع (ةطادوحو تطل ىنعم ىلا فيرمشلا

 1 نأشب م نا دلولل ىغذيو ةمفانلا ةثارولاضرغ ب ونيكول ةجرإ

 لاح ىف هانعم هل فشكتيا هرئصلاح ىف اظف- هماعتىئيذي ام ملعب هتجيبش

 امم كلذو قيدصتلاو ناّميالاو داقتعالا مث مهفلا مث ظنملا هؤادساف ه 3 ظ

 ناسنالا ىلق ىلع لجو زع هللا ن م دقق ناهرب ريغ نم ىصلا ىف لصف

 ناهربو ةحح ريغ نم ناعالا ة أثن لوأ يف هردص هل حرشو 9 ظ ا

 زامالا خس ىتح كلذ دم دا يلا يفتائالاو 3 وذا لميا



 م 0 1 نئاو ألا كرب رخو الآن لطريصيف

 وذللا مالكا الو فو ناف للملا ظفللا ىلا ىنللا .

 . 3 0 5 000 "رم 2 م ييمي ا جوعو 7 5
 ١ 1 6 0 : 3 دقي لررج 5 0 ١ - وم ال 8

 2 3 00 - يا 1 0 رب 5 نق 4 ١
 2 0 2 - 20 ١ : ةرآب

 ا ف 5 1 7 جا ير سو 3 ذي جل الا - ١

07 3 3 

 0 ظ ظ مئانصلاو نونفلا د

 | 117 ضويف لمجتلاو ا بسكتلا للاب لاعب ناسنالا دصتي دقو

 :قء:اامز ودهيؤفلتخاام لص يطاعت وراظناا قب راد ولدملا لئاسمنمهنر عشت

 ةذمليج و هوموصللا لداجتو قافولا فرعي ال وهو فالحل ىلع رظاني

 روحت رمل اودقحت دقو اددع ةقبطلا هذه ند دحت ام اريثكسف موصخ
 ا موصقلا ةرظانم ىف اوذخأ اذاف نييزحتاا راهشا هب 00 نيفاكتلا

 مط كعب مها 2 مهمابفأ ا مههلم حمض و نع اولئس اذاو مهمالك

 آد نرتا الو باوطم ملل يظي الف ءاودع طبخ تاولبأ
 5 افوصو» امالك سلا قف اومع مد اصق كلذ تقر

 0001 ةفري ام بعذما نم اواهج دقو: افولأم اجاحتحا لقاحلا ق
2 
0 

 ا

 7و فؤرعم الو فورع ريغ وهو ينوفرعا لو, نم قئارط هذبف
 : ره ز لاق

 دال ل رج املج ناو. ةقلخ نو ىرمادنع وكن اعمو

 ظ لا ناكل ناك رك أ م م عضاوتملاف ةلمجابو

 لا هنارابع يف امئاد جرخي 1 رلعلا بلاطايغبخو ءام عاقبلا رثكا

 | 0١ لدجيو هددتسم هينخح عيش بعد اما نيش دحاب ابلاغصتخم اهاو
 | اكد ةمهلا عف هدإ ادس هيف ليوا 0 هيلا سوئننلا علطتل أءاس هب

 اندم 000 ناو زوعم لع هنا هبايرأ يعدي امب اماو ميالطلاو

 لا ازمرو ءايميكلا ممل ءامسا امابرأ اهعضو ىنلا ةمنصلاك



 >َ 0 نة بسال »+ ا 7 هجرس
 ار 0 0 م 0 تع م13 4 3 2 7 1 9

 9 0 نيد 0 لا ا 7 يم 9

 : 02 0 ١

 هتوش تاج ص 9 . كك 0 فودو# تي 1

 هتيط ؛ ىحردلا 30 ل هتلص لواح انيق 0

 لل كاذ د كعب ىو و

1 3 - 

 العانعساو افايحخا اعوذ 00 ةحاتح وافق فا ل دعاوت ا ٍ

 هلع 0 هتلبضف تع : اذاف كلذ ىلع نوعلا 2 هللا يلا بغرب ْ

 2 :ملاقك امح ىلع سانلا عي جملك ]تل أتلاو عمجاو وفينص# ١  لمتشا نا انني

 تايم تبسح 2 لا دي 00 هيلعو عئانصلا تى : اقدو مولعلا ني

 ماع ى داو هريغ لع ةمدهب ىلوأ هلآ ةجاملا ت 'روككو هتف 5

 ةنلا /

 لخادمواهرخاوأىلا ىدؤت لئاوأءولعلانال دماّقلاىلع يدابلا مدقيو ! ٠

 لعءانبلا نال لخدلا لق ةقيقحلا 00 الاليقر ا دا ئاتسلا 1

 تلاط لصالف تكل ىف مارك ا تح ساسأ 5

 ةدزملا هسه ضار 5 عبتينا لع ةيهأو هلأ ىعاودلاو ةدسافلا بايسالا ة ةعما 1

 0 ا 00 ندع 6 كلذ كدص قى ١! ضرغلا هوعدلا 8 مل ن< ع

 نمهن قاعتنأاموى خاملا تدأهثفلا 0 0 دضمرف مين 8 1 ءاضعلا ر

 0 كفل 5 راءتيف دورشلا ةفل 2و ص نا توا أ تانيبلاو ىواعدل 1

 هرورجج لعل ن ه4 م 5 نظكلذ كد اذاف ىلاءاملهجن ١ نيو وم وا

 هحار ا أصن وعوأ4ي اد ا ا 0 هروشلمو هب وأدم كنم 1 د ظ

 1 او ضعبب طبت رمدولعلا صب 2 3 مم م كو ملعل ةسفن ع وأ

 امسفناب لث اوالا مايق حمصي كقوأب 3 هما زال ماو الاموقتالفملب 6 4 قاعت امم با

 كيك
5 1 

 ا

0 / / 1 021 , 2 3 

 دهمجي نأ اعاد ىغبط 0 7 مَ : اعلا تحاص ن ذا كا اذه- 0



 ا م ل رع دحلان
 رع 74 6 0 3 - 6 0 ش 2 3 ا

 / 0 اذه سلا ل 0 9 ب 8
 7 كوي موي ع 0 4 6 8

 1 0 ا ا :
 00 ا ا 0 0 جا

 21 و 00 5 20 0 2
 هي 5
 7 11 : 5 "تم

0 

 1 د4

 6-0 ا 0 2 1 : 0 طابرو فدويض و 1

 واب دك 0 لجال لاتتلا قدك را نارقل ميلعتو

 يلا... .ه+ ار هج

 تعمل ل ويحول 30 ويح تيسيوسم ١ وب رولا دم ثوب عع م ستسما

 0 0 ملا قا هاحأ نم ا ىفقيل ةملاص 000 نادك 1

ا اهعورفلرظنلاب ديرب و ثالثلاىلا عجر ,ةمعللا ىف لكلاو ْ
 : رصختالي يتل

 هل موبفمال ددعلاو

 هناسأ ةسقت نم لوقو ىرشخمزلا كي ل ايف دابتسالا

 ا : لاك. نع لوهملا 3 1 هناك لدول عطق

 2020 ولعلا مسيقنتل ب لدتا مالك ىلا ليما 5

 3 3 فترط و ةساغ لصو ن ْ

 0 .ةصرصخ نءكاذو لاكلا ىهف ةصرةسأد دا تكا

 ة_صيخر لد ةلاغل يلط
 قل ةصوع لكل أبرط لياعو

 3 1 2 كا كك نم غلب نهذلا 1

 7 اهئارشا يضيتعي مولسلا يهو يقارن نم لاز ةلاملا مد
 0 ايقاروأ لع ىالقأ 52 3 سرطلاب امررح

 ْ 0 الا ءاكو 3 نم ىو

 ١ او 2 ع م انفوو 0 ليصحتل نموا

 : هد نا لا ل الع تاك وبلا مفك ا ظ

 ا( قاررا نعرتلا قال ىرع 5
 1 6 ىدوصةم ل اس ف قدمه لل جوا لع ولعت ْ

 د يبامالاب غلاب نمي طلعو مك ىرع يذلا او

 ْ فر رخخأو لاما نيب 1

0 1 



: 1 7 4 - 
 : يا ا 20

 00 ا , ا ا ا
 1 : 1 ١

 را( اما ا و ةفانلا فر راما مات لماش هب مخ رو اوقف

 ما ةمملع 3 رادع نع واضع ال اتاك الا تاغانص وأ انونف

0043 
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 بردتلاو فيلصتالو نينو ودملا نيودنو نيعضاولا عنو نيدهجلا دامجال |

 1 ولاوتلملا لهذا ةعفقأن تام ولعم هلع امش ىذلا لمعلا لع ةدمءااف كلذ ريغ 3

 مدآ نإ كرام اذا ا ةءاور ف درو ّئ كلذ لع لديو نيعخأ سائالو

 د هلا اروو لكتلا نم رغ دازو ةبالثلا هذه ركذف رشع الا هلع لع ما

 هلل كحعسم ءانسو ب رغلل تل 00 0 ءأ رجاو رثبلا رفحو رغثلايف طابرلاو

 مرك ذام مي رح أمق ب راملا ةقديعلا نأ كم 5 ١ ادبن ' نارقلا ميدل ولا

 ا «مل 0 ىف نالخدلا 000 ا رؤو نأ هلا 2 أءلو الوا هان 3|

 ني اتك م .أعت مي نأ من ف :ةرضاخ تسلل 5 روك ذلا ةبالثلا .

 0 هاع 0 و 4 لع نيعل 1 هرشاب وأ كلذ ص ا نم اهنطرل

 م ىلع لادلا

 َّك ذيع مف معلا يف ةلخاذ ىف عفتلا ةعاد ةئسح ةنسوسنم لكف ظ

 ا 5 هاف ع كاد نس ْنم 3 مداسلاو ةالصصلا ةيلع 4نع دروأم

 6 9 دصخ 0 ا اي كرر هلا نمؤملاف ةفأب فلا م 7 ىلا 1 لمع نم 1

 دصاقَف صالخاالا مزال. م ادام كوش ركل هس شارت 1 د

 نم ينام سم يت طويلا مامالا ريل ن 6 قولا بأ 9 "باش قو نوفل مفنلا

 وهو يفآلا ملغذلا يف روك ذم وه اهف لمعلا ءامن
 ع راج 06 رجاألا هيلع قفر*# ءاح مذا نا تام اذا

 ىرخ تاتدصااو لخنلا سر غو 1 ءاعدو 3 مرا

]| 8 8 03 

 حد د لح ءانس وأ هلا ىواب هاني برغلا ثللو 35 ٍ
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 0 انكلا لشن
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1 
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3 0 
1 

1 
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 مولعلا مح ال واف :ىرخا ثاح رد نك ثاراعو مولع أضيا يغو تاعانصاو 1 00 ا 5 5 1 : : 3 : :

 قو تانتف رودصلا ى 2 'و تب و مواعلا دق هنو فر 2 3 ٠ اهله ال

64 
 هنمب

 ا ئاذملاو قوتفلا لاف بجاو ورق هب الا خا 2 00و أم الا ةعرعتلا

 , ضو رف نيب د3 دا الاومد 0 ةيبحل ءأا لاذ انيسحو كلاملأ افا 1 أملع

 3 مو فرمشو هلق هن م ةعاض نونفلا ٠ كاش تا اكن

 ملقا | ١ راك رأوا مالا اكو لن انج هلل!

 0 ةناتيكسلاب ملعلا ودق مداسلاو ٠ ةالصلا ه2 لاقو ملعب ملام نال الا لع

 هما كاذ ذا تناكو ةياهاجلا ىف ىف انك برعلا رثك ادع نكي مالا

 0 || نوع مهفأ اضرغو امارم هن . تكرداف اضوعر ل 1 لو هع

 لو دك انمااواع ءاسنا هب تف موا الك ركشلا ظوذحع تداف

 دج دكا ليام اديس وه ةيبرعلا ةباتكلا برعلا دالب ىف لخدأ

 ار دوه 0 00- باتكلا 0 ٠ لوأ 1 ةياوالا ةليضفلا

 ظ 5 ف طملا ةعفتم : سقو نيتعاضبلاب 0 تدار نومانيعلا
 ةمظملاو دجما دالبلا عيج تبسك ١ يتلا تاعانصلاو نونفلا نم هريغ ةمظنلا
 ظ نم لاومالاب الا لاعفلا حلصت ال 71 اصلا لجرلل اصلا لالا ديفب امم

 مئانصلا هوحو 1 سا الا نورك اللام الاو لالحلا

 ىف هفرصبو هلح ن ا | سكت 4 م سحأ الف ةرداعملا ىلع نيعتل ة.شاعملا

 اسمع نسل تالذ لا اسف مه ىلا نونفلاف سانلا ن ء ههحو هل فكيف هلح

 هللا لص ه وف تح (موخد نس أم الو هحودم عرشلا ف ىهو ةحودتم

 كرما ثيدحلاف باوتلا مناد الصتم اعفن ىأ ه :ب لع وأ لسو هيلع



 اراك 3 نافهتؤرأ اورطفاوهتؤرل وس ويطل لسلق ىلا ني ع

 0 ااوتادا علاق تاس عفانم ل فن 2 5 اولك | ىأ ؛ 31

 عورف هل لصأ اوهف 0 0 * لكىفو تايلقملاو تالماعما

 و عرفت الو كلذ وك و تاقوالاو لوصفلاكملاملا يف ىرهاظ رثأو >

 ري بطاف هل زضادلو عرف هل ىذلا معلا امأو 38

 عنعال أدهو ة ةيدنر تلا هعورش ددحم وف ل ْن ءاةلضأ لأ يدل ةمايقلا مون 12

 تراص ىتح براتب اهعورف اضيأ تعسنا ما قأ ةدع ىلا مس نب هنوك نم

 اهددنت لع يراسل الا : نذل عا - كل ةشلاا 0

 الالتعاو ة ناسنالا ندب وهف نك تودي ىلا ركنا شا

 ا عرشتاكداذكعو : فى الاووذالاو وتلا للا عوضول ددعت م

 لل ددجتلا قدح اكلك م يتلا ةيرجتلا نيع وه اذه لكو ضآرما

 ةيئاطسفوسلا مولعلا وبف عرف الو هل لصأ ال يذلا ل- ىلا امأو بن :

 لوصال 0 ةدسافلا ةمسافلا نع ةرابع ىه يتلا تايادجلاو تاطلاغلاو'

 اهمال وهف ةيعرشلا مولعلا امأو ةكحال ةفداراا ةديحصلا ةفسلفلاالنايدالا
 مفانلا ملا لو

 نينيضتلا ملع هو ةماعلا مواسلا امساال |ب مف فيااتلاب ءالعلا ينتعا دقو

 ةقفلا 2 َّ هءاور ,و ةبارد كب هلعأ رع مث ديوجتلاو تآار ار هب قحلب

 1 نا 08 نفل ىسبلا لع نا لوصأ ملع مث

 0 اما م ةمفان م ولع هذه لكو بفرع لع م

 ل 0

 دورد ما ةيؤرلا لعع مذا اناحأ لب هب دبمتن ملامم را ارسدلاىف وأ سدشلا

 0 موجنلا لع وهف هل عرف الو , لصأ هل ىذلا ململاو * ةريث

 » باطم 0

 مولعلا ميسقت



 0 ا 0 لا كا اهيرخ داو وغ ىذلا تالا املوا نام

 ىو ابتدأ ةيقلا 5 هع رشا« ولملا كلذ عمج دقفوبتا نك قر هيب رعلا

 تملا مراعلا امأو مهعضعب (لاق 00 رس د ع ىنا هيضايرلاو ةببرعلا مولع

 | معو هل عرف الو لصأ هل لعو ع عرفو لمأ لف مولع ةعبرأ ىلل عجرتف

 1 ما وبف عرفو لصأ هل ىذا 0 *عرفالو هللصأ العوم لصأ الو وعرذ

 0 ْ فالتخا اهيف قالا نم دحأ نيب سيل ةيضايرلا مولعلاو
 1 000 ادع هوو مجمأأ فورح وم طشت دم با حلاف

 000 تاواصلا ددعرمي هب حاجبح نبا لاق ينال ةمفانلامولعلا
 | ةاوتاملا 0 قون حو نيل روش

 5ك ساغالا لا ا 0

 ىلع لدتسإو تلقا قارود م ةنمز الا هده ًاقيمو لامن هللا الا املس ال

 3 ةنمزالا ا كلذ رع. امنف ريقلاو سمشلاو فك اوكا رسب كلذ

 ججحلاو مايصلاو تاو اا تاقوأ نمندلا ماعم ىلعا 9 لع ينلا تاقوالاو

 3 اوباسحلاب هلككلذديقيو لاج ١ اللا لحو ءاسنلا ددع ددمو . ةاكرلا نحو

 هباع حاطصلا غراتلاب هملع جاتحي امم ءىث ذشي ال ىتح

 هردقو ارو ها الا انيلع همعن

 :ذخأ قو قملاب الا كلذ لاق اخ أم تناس آطاو نيتسلا ةدع !وملعتل لزاتم

 ىلاعت هللا ددع دقو هم

 ١ 0 ال فلأ ىلإ 1 نم 0 هودجوف دجأ نم ماسح برعلا

 باملا ال رانطفألا دَنَعَو موصلا دنع لالملا هبورب ةيدمجلا هنأ

 ن اف ديار 5 11 نم نومحنأاو ا 0 37



 3 ع ق1 6 4 ا را ةيارع“ تا
 3 28 بك 0 -

 . 1 / ل 0-0 ارم م 2

 / 0 1 4 يع اقل كرم ردح 0 6و 0 م 0
 5 3 ا : 3 0 0 ٌ 1 ني ل ا تدي ل 5
 هه 5 "1 اب 20_؛

 : - 1 5 3 يه تلا

 اونغتسإ رف مطاقتلاو نابتلانم 0 4. لاوشنلو عزاتلاو ودعا

 0 فار ةنكللا باعلا لثنو | ملع ل 0 0 7 ةيرمم

 00 « مهسش ا اولل طال ا تاو ميلي وااو مهتادأ نه نب مدقا تأ لع

 ل م :لا نم نس

 ماوقامنوكير يتلا ةفرحلا لمع اوكرقي ال ناو ردانلا ىف الا امل أم ل١ جاتحال ىنلا ْ

 سانلاتاقدصا ادا ميملعوأ ند انواع اب نآ ميغ انوخ ميئانم
 هل لاف لال | لك | فالخ ميمارف ل كلذي لك الا ناف مخ خاسو ءأو

 راصووه رو رعت كار :[ىوولاق داق كلل ذلو مواملا قئاقد مبف يف الخدم

 ( لاقو) بنا لالللا نمالا لال نك نا بمال

 نيفقاولا طورش» ةردكم ةماظلا لاوتا فدع نم ءابقفلا قازرا مهطعب

 ا امارح اهلك | اهرش ؟ابب ل نمو ةقدص ابلك أاهرشا نم راظنلا نام ةصفنم

 "0 وهو مهغلا دسلو باقلاىسقب مهئالوو سانلا تاقدص نملكالا ناف ةلمجأبو
 امالا' اذا ماظتنالا لكي ىهلاوحا ماظتنإبو مامزلا مم ةميرشلل ءايعلاف عرولا : ظ

 2 لالحلاو مارحانيب ةطسوتلا ةمشلانع م اوك

 .ه لشكل رشاوغتكاو

 لذب ال هجولا ءام 0 ةفرح نخاف لع ترد نإ ظ
 ان نا ملا له ناشف... التاق قرار نإ 1 5 1 ظ

 ةليضف هنع ىل اعن قل فر ءةأشلا 0 ما ةعيرشلاب قاعشو

 هزادقم لم ا نمو هتميق تمظع نارها ملعت نم م لاّقف اهم مع ل 5

 مع نمو هنأر لزع يبا ا 2 نمو هتحح تبو# تدل بتك نو

-5 0 
, 3 



 الراهن ١ يحيدت تؤلف هنمفا عارم عوف
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 0 يورو * 0 اايلع 0-0 ا
 |لسو هب ةناع هللا بصي لا 3 سا
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 30 يوه ب وت دووم هجج يعج ورب مم

 هن ب يلا ا ا ا , م -5 -

5 - 2 
 ا ينك ب 0 ا ا 7 7 ١

 44 " "5 146 , 0 : : ١ 3 4 3 م 5و 4

0 : . / / ١ 7 
 35 1 1 «] أي

  3 4رار 4

 ١ ذ ١ 8 34 5 ١

 راه د 0 نسم ام ءىرع | لك هيف ةيحو هللا مر 1 لاقو

 01 تك لاو ذالو ال. ىدلا لم لملا نوكي ال

 1 ل امال هرم ءاضق ء . رلا نسح ام ردقءرأا ةميق

 اهميمجي ةطاحالاو ةليضف امم .« ملع ل او ةفيرش مولا 10 نا رلعاو

 اكلي حو سانلا لكل اققمواعلا لك فرعي نم ءايك-لا ضعبا ( لق ) لام 3

 ملا ىف قتلا 1 ضعب لاق + اليلق الا ملعلا نم مينو انعو للاعت هلق

 اواو آل ءط قرد الوااضرأ قر نيل رجلا ىف جياسلاك

 5 اوغرف محا أونظو أون (طا م 0 00 و ندال ل 7

 اوتلاعو ذه ني قاتلا غلاب دق 2 نوعي ع مظعأ للا

 1 ماها نفح تي ل املا عيج ةفرعم ىلا ن نكي اذاو

 000 د 0 اجاب اههال وأب ةناتعلاو 1 ِ

 اوتومالو اوبقفتو 5 اوف الا لم لك ىلع قح نددلا ىف هقفتلا لاق

 ! : يع 0 الاهج

 ةليضفلابقحأ اهنأ ىأرو ةيلقملا مولعلا ىلانيدلاب نين واهتلا ضعب لامار و
 | ال ابامصتساو فيكتلا نم نينلا هتحذت امل الاقثتسا  ةمدقتناب وأو
 0 تمس رس ل نكلو فيقوتلاو ديمتلا م ا

 ا ردس وا المه ننانلا نوكت نا نم عنع لقعلا نال هتور تح هتنطف

 0 «رومأ هيل لو امل ةبمشنلا مهماوهأل نوداقنبو ةفاتخلا هممارآ ىلع نودمتسي



 : ثم فخ تال .ال 0

 لعيأ 4 عفتني معو ها ا هللا 2 نم ذخ ونة انلاةليضفل 3

 ويف هن ةرسفلا ةطكخلا تقذأ رز 8 املاو  امفاث ناصف ريتلناسلالا همل

 ةاورخ ا ةيويندلا تارعلا رع ل ةيلعإ !تاغصلاى لا لصو 1

 تب نمو ىلاعت هلودب دارملا وهو حبلا نع يمنيو ةمرككا ىلا وعدل
 خربشك نيسافت ةجكشلادابللا رسل 1 0 ل ةكلل
 مولعلا لمشإ ىنعملا اذ لع ءلاف ةئاصلا ةنسا لاعفالاو مف ومفا معلا ىلا مع مج

 ةمفانلا م ولعلا عيمخل ملعلاب اب لع مادقالاو قثا ااا ف 0 3 هير

 ملس و هيلع هللا لص هلوق تحب ىعملا اذه ةلخاد ةيامحو هب را ا 0 هيا

 بلاطلا هيف دجو هباط املضفأو تفغارلا هيف غرام فرشأ ا ا

 بساكلا ءانتقاو هبستك 1 ام مف
 نلاغو لاتع هللا كارلقوا تاس 0 راذ 1

 ىلاملا بالطل هلشم اف ازرحم امل مناف ملع اف

 ىوتسا له ىلاعت لاق هيلاط دنع ىمني هلضفو هبحاصرلع ميهفرش نال ٠

 هب صخال لهاالاو لاما نيب ةاواسلانم عنف نوملعيال نيذلاو نومي ف

 ] . يدبلا نع ديشرلا دشنأو ملا ةليضف نم

 صو. و مومعم نيبام سانلاف يدرغ وأرللا راح ىضوخ فلاي 1

 صوّدنم صوّقنم ةطاحا الا هب طاحي ايئدلا هذه ىف م :

 4 وودلقل :رلا دقت ف 2 ا "تاقدصلاىر راج

 3 5 0 اذا ثيدح ىف ةروك ذلا ةيراجلا تاقدصلا.

 6 بلطم 2

 مقالا للا



 « لطم »

 هذ اعشلانو »هاك

 5 لاو كلو لاعبا لمالالا نيحأتحل ةلاعال 0 أو لودلا 0 م ةحودمم

 6 و لاجرو ءاسل نم تاهاعلا 00 أسملاو ءارقفلل_تاكولب ىلا

1/ 

 : 1 م اريثك اع نأ اول 0 اردلا عوار ةلا ثيلغت ام اذحلو
 اا

 تقي طماع بلا نو روي _نيذلا لاشالا ىلع نيرداقلا ىلاسكلا

 دون ةسمخ ىلع المتشم انون اقرشنو كلذ نم مهكاح قنغ باطلا ىف
 اذوبظي وقيرطلاىفسانلا نول احن نريذلا نياثلاعب م (لوالادنلا

 000 ووجوب مرسم طباض مامأ عروطحو مولع ضنقلا يقل هم
 رجالا 100 تس بامصا نء اونوكي ملام ةملتل
 ٠ لاغشالا مع

 ,.  ططبقو ماورأ نم ىراصنلاو مالسالا نم ةلم لك ياكل دن
 ناجرحااو نايمعلاةفاك لوبقل 0 الا نملمعت طا دومملا نمو

 000 رك ادبم لوك ب لككلا عع وللا نذاعلاو
 : وناحلا افي راصمةفاكو هن هنونا ->مزاوأب مز اب ةلم سد رل 6 (تادلادنأز

 : ةروك ذلا هللا" ىلاها ىلع رقت: هفالخو برشلاو لك الاةقفن نم

 ادن ةلم_رييك لكس أب اهببترتو تنناوم ا رييدت ةدمىف ميارلا دنبلا

 ان الا وكسلا و ترشلاولك الا مزاول مهطعيو .مهضريوهتلم ءا رقفةناك

 ٠ انكار هك دل تيارا دع أبلا
 دونا اريبدت 0 0 لك ديبك لع ب تحن سكاج ا علا

 يادتلا هذهفإ اهماع الكر 50 2 معرس نم كنذل مزاللا نحال ذهل هام

 الا لها تفك ادم ةيلاحلا َه 4 «ردأ ا و نكلو 5 هبريخ اماذ 01 4

 آ تهوس سيصل هد ر و ١ هينا مع ةلاخسأ فو 3 مآ رعم ع عي .>حال تلت 3 لا 2



 «ثين )9+ ٠ هس اخ ليما سياف ل
 ا 0 2 يف +٠ 1 1 وب

 ا

 لاق لف ل اف اند هنيدي 0 نم همك لخر باط 2 0

 7 ا م ءالا نم رخا جو نأ الا كمنم نم نكي هل

 |ىبعو ىلامت لاق ةرم هنأ ا هرم كانتا ٠ يمجو رفصي مل ناطعأ
 7 عجو الو ندلا مالا مال ةماعلا ناسل لعو كل ربخ 0 5

 تارت وأ دشا رغ ىف قفنب, ي يذلا نيدلا ىلع 0 هلك اهو داق

 ن رذعج ( لاقو ) اعورششم ضرَقلا ناك ال الاو ءافولا مدعو لطملا هيل

 ركو ندلا زيزعلا كن ,ع نب رم لاقو 4 قرا قتلا ردا ندتسلا دن

 لاقو هنبد رثك هّقيدص رثك نم صاعلا نب ورمج ا
 هنع هللا ضر ريبزلا نإ ناكو هقر عض, نبا كدحا رظنيلف قر نيدلا م 8

 "نات + ليل ديمو 0 تيالا

 مسرغلا تاعورو امفد الو ..ءاضق الا ق وزن املس 3 ١
 عوامتب نم بجعلا لك جعلاف رابتلاب لذو ليلا م نبدا 0 كلذو . 0

 مف ا ةيأ ظون !اب حاصلا لمعلا ظاحمزو نسانلا لاومأب قديصتو للا

 هنادتساىذلا هنبد ءاضقىلع ادمتعم ةماقتسالاو ملا نع لزتهلا عم نسحلا

 مومخلاب أب صل 0

 . مم لعأو ىسعو فوس ىلع الوعمو ي- ايس ضتقمالو ىعرش ثعأي دود 3

 ناب. لج ىلا رز كا . ىلا ال نيدلا نيدو نيدلا هيلع مكارتي يذلا نايدلا و
 5 ةءاثملا هذه وه نم ةقدصف لجالا ىفشاناو ىف الا ١

 مدا نباثام اذا كده ىف ةزوك دلل ةيراطلا ةنيبا مضوم تسيإف ةباصالا ||
 ل أ وعوذؤم امناو ثردحلا ةنراح ةقدص ثالث مالا نال 1

 اي ةالخالا مراكم ن نا مولماا نمو اكارتشاو الصفا انيولو ادارفنا راسيلاو
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 . ءايدال ءاشلا نماو ريضحو ةبلطلاو ييشال تايارج مهفاورل بنر دّقف ةلباخلا

 1 قللت 1 لسعف وه اذهف هبيس د ردخلل هيلا راشملا ناكو بهذلملا اذه

 دعم فارشا ةصالخ وه ربط طخ ربمأ نم نا.هّحالاو ربلا يف صالخالا ىل اع

 |امضو يذلا عيفرلا م املا بحاص ريمالا نم عياصلا ا اذه 0 5 ناندغو

 : 0 ههرشل هلال عيضلا صبرا عضوأ امو هعضو« ىف ىدنلا

 5 | قا ةاعا راو الو رع نوأعتلا 00 أمثو

 223 ًاشنا 3 5 ل ىودحلا تانملا ةدلاو ةمصعلا 0

 8 و امال 2 فنقَوأ و ني.طمنم ا مااا نم رثك هدم ة ةسردم نيف ديس ْ

 | سار صصخن نيعربتلا نم دحأ هب هقبسي ملامب امل عربتو اهدئاوع ءارجاب

 ٠ نسم نحس الوصأ سسأو اهمولع رشأو ةسردلا هذه ماودل ميج لام
 0 قبسيلو -- 15 الاىعدعلا ت تا كنا 55 أ أشناو ايلا ان راكا

 هباوثفعاضيو هكذ را ام اذهو باودصلا اذه ماحلاب نأ ةنخو كلذ ف

 1 در الو ربأا ها ردعلا ُْف ديرب ايل مو هاع هللأ ىلص َلو دقو هرجاو

 ءاعدلا الا

 5 قافنا 00 حول هيام لوقلا ةمالعو 0 قافنا هلك اذهو

 الردم د 0 و ها مدع و 5 همر رق 4 لخديف 9

 اكلت نأتن و سوةيأع هللا ىكصهللالوسرأ نجد لاق هقافنا و هقدصت ةعفتلا

 0 كلذب نيدلا الا من لاق ياباطخ ىنع نأ ككل يدم رع التم نأ ليش

 ” نعس وب نيدلا تبحاص لاق 8 مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ليريج ىنريخا
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 بتاورلا اه بئرتو تاداصرالا اهلع دصرت ا هايم

 نومسنقي ةيواعتات رش ةهج نمة راج تاقدصوذبف لالن لالفتسالا ةماد !| ةمز» اللا ١

 فالخي اندالب يف ةليلق كا رتشالاب ريهخا لمف تايعمجل اه 1 ْ 5-1 9

 ليبسلاكب !اغلاف دحاولا اهدصرب هله دا .اداصرالاو ةيصخشلا. تاقدص

 ماودلان وكي هبام هلسسأت الواريث ”ىرصع د دج اذهنابتكللاو عضال
 بعصيو ديدحلا ثادحا سوفنلا ىلع لبسي هنأ بيجعلا ع نمو رارمتسالاو

 نعىناتسي اال رصلاف كلذ عموريمعتلاو حالصالل جاتحلا مدقاا حالصا اههلع

 تانبلا ملعتل بناكمداصر اكل او>الاو تاقوالا اممضتمتيتلا ةيمومعلا تا ريما ئ

 ىو هذه داصرابزوفينمنأ ىقو نهمرصبلات .ادقاف ملمتل اتكم ايسال !

 نود ةمظع اذاقوأ ةداعلا ىنفقوب ىناللا تاينغلا نيتا ل ءاسنل]

 تاريملا نماري'كت اعف يديشرلاةجوز ةديبز نات باثلا نمو ةيمه ألا ىفركذ ١

 عمسي ن اكو نار فلارشعدرو ةدحاو لك اونآرقلا نفح ةيراج ةثاء اهل ناكو أ
 ةدددعلا تاريأخا نم هتندحأ ام عم نآر هلا ةءازقنم لدتا ىودك ا مدقق /

 :اوملاونيتاولا مي دج تيلف ةديبز نيع ةامسلا زاجالاب : ا راما نيعلا امسحو ١

 مراكسا | ءادلسلا و: اك ءارحا.ىف أم نيد ]

 م.«أقع قيلتيثلا ةميظعلاتاداصرالابىلوأ مهناف ءارالا ءاظع كلذكو
 مومع اذان ل اشاب بتار ريءالا ةرمضحب كلذ ف ترودتتي مهيلابف |
 ةبادىلع افقوه هز 0 اناور ىنب ثيح اقباس فاقوالا |

 ةيؤولا تار ا نم هال رِجأو بهذلا ا اذه ردم لعو ةطل ١ رمل

 لب تهدم نارظ لالا لع ع زال ن الا ةقاو بهذا لهارذكتلا 1

 ةداسلا بهدم ءأم أ ترضتقاأ يي ىتح ةلصاوتلا هيلا راشما اشابلا تاريخ ت تما



 ناك ةيفسوبلا ةكلمملا ىلع ىلع دمم موحرملا ءاليتساب ةيضقلا تامدقم مظن
 ًتغاتن مقدو هقاشلا ملاكتلا هر ىف رحل راضوالاو نازوعألا 2

 دنس 1 1 ولا رع ةليضف ةداعا دي راص

 ابلسأ ف ذو ثأب ..رملا © 0 داصرا 5 حو كقو راصعألا 1

 الغ[ نعم "اا دارملا ١+ هذهىف د 001 0 تيب ديحم اظن يلا | ل

 أ انو ةراعتلاو ةيعرشلا نئارطلان ”مالسالا# وام. هيلع جردام يرجأو ني سمعا
 1 اي: نم 0000 نا لد مأاو ريخلا عن ؟انص نم نم لطم

 ظ 0و رخام اوددُك نمل ههختاط ىف يدااو 2 0

 1 - 00 اذا ريزو هل كلم كولا دعسأ كسلا روهشم ىفو حاصلا

 20 0 1 0 دال لل 00

 0 ا ملا ا 0
 مدقتملا خويشلا لعومانالاوق راعلا نم م مم ولعقتل نذلا لافطالا لع دصرب >

 5 يملا لاا ن زجاعلات اهاعلا باب راو ناو هللاو نايمحلاو نجلا 1

 ذخالا ليهستل ملسلا لدم لع ءارشلاو بلا ةقلمتنا يا ةملتملا تاكرشلاو ١

 ةناعالو لضفلا ابرب ضرّملا نم نيفوبللا ةثاغالو ايرلا راد عطقو ءاطعلاو

 ثبجوأ ةب ريحة دا لوص+ لامشآلا نع نلاقي راجالان 00006

 تاكرشااو تاطابرلاو سرادملاو !اكتلا داصراف ةلخماب لا دا

 1 ل ا دلال 1 الص ةفانركو ارش ةحابلل
 مذهزار ايفدءال >أق عا | 2 هللا دبو هيمو درس نااو“ اهدحو ةلودلا

 قيوم - 9



 هربغو ماللسأ امابع ع َّئ ملا ءاللا ن اكلي 8 كلذ ىلا 7-1 كلذ لع 1

 0 8 0 :اعلا ا منللا هيلا 5 ٍ

 0 قاف 0 0 0 رص مكن و 0 ِ نا رفا
 هئارمأ ضب هيلا ىثو امو هيلع ناكام ىلع تابترأاو تافرلعلا نء رص

 ءاضتقال اهفر هنم بلطو لاو.الا نم اري 0 رخت -ادق تافوللا كاننالا

 ابق ن٠ تاقدد كان لوو درا منشأ هياعدرو درطلاو عنلإب دلباق ا

 نا ناماس ناطاسلا هدلو هدعب .يلوت اساو انلبق نم اهءاف نوكي نا بح اللا

 هذهزا هل اوركذو ناثدحلا لهأ ضعب هلاىعس ناوذرلاو ةرلا 1 ةدمغلا ||
 اهئاو الحم عرمشلان م فدان ل تام رخلاو لايم او دالوالل ةلبآلا تابثرا 2

 هءامزو هرمدع ءالع هعجارف كلذ لااعباب افيرش اطخ لسرأف الصأو اع عرف ةلطأإ ظ

 تاريللا كات ىلع دصرأو بترامنا هل اوركذو هناسحاو قاع ملظع اوبرا |
 هرودصا اعرش هضقن يلا ليبسال ءالملاو مدال وأو ةلتاقملا لايعو لمارالا ىلعوا
 لع ةدلاو نابحا هل او 5 دو ةعربشلا اصلا هتففاوم عم ةنطاسلا باون ن نت

 ناس> الا كلذ قوف هفطا نم دازو ناك امىلع ناك امو ةيرصأ/ راطقالا ]

 00 فننما قاما هطخو في زرشلا هناموف ردضأور

 باجح اود سيل ىلا تاحلاصلا تاوعدلل ازارحاو تاوثال امان ١
 ال ل 9 ُ

 نهدلا فراصتونتفلاو تابلقتلا تلضح نإ ىلا ة راقانأ رقلاو للعلا نمأو) ]

 حيحصلا جاتنالا جتاو ةيليلا 2 0 تحزأ م ةيعرلا ىف 2 ا ] ا

 » للعم 2

 .اقدصلا مظن

 ولسا ةيااملا

 ءابا يف ديدح

 ءمهي ب كيال ةلود روجو فسع دمب هيرصلا رادلالع ةيواسفرفلا بلتو نحلإب
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 ناطللا رارقا
 ل 6

 م تاحرْلا

 ابلاح ىلع
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 نوال ال موق ىلإ اهفرصأو ىذ ارذ ىلع مان انأو ينع نوني موق

 3 1 ا وعل (1 قواولكا

 تسوي نبدلا حالص نالعاسلا كلذ ىلع هعبت م " مل ا الو منع هعطقأ

 00 دالالا بابراو_ لمارالاو نيقحتسما] لاجملا تين ن 0

 رصم كا ءالهناقبوبأ ىن نم ل |ءاكلا كالا هعبتاو مريغو ةبرمعلاو ةبر 1

 0 رزولا لسراف اهجار خو رصم لاا ىلع هل فشكيل هريزو ل ا

 آب وناتثام ةنسلكى ءارقفلاو ءالعإلاملا تين نم تايترملا نا ةعقر ىف
 اوما نم صقتو ةيناطلسلا قازللا ىف للخ كلذب لصح هناو راند فلأ
 الأ لام لاملاو قاذملا ةرم ةقافلا هلع كلذ تحن لماكلا كاملا بتكف

 1 ا 0 لا

 ١ ظ 0 نم لسو 5 ها لاقو - اكل

 نبأ

 تاب رمل لطب نأ دارأ ةيرصلا رايدلا قوقرب ىهاظلا ناطلسلا 0

 ع لع كلذادقعو لاملا تين نم هلبق داركأالا كولم اهثدحا ىتلا تافولعلاو
 دقو ةلملاب لاملا تيد هادا دهام رأل 5 لاقو الفاح

 | هد الع همت ف كلذ ل لاطبا دا رآو لامات يي لاوم انهم تف رجا

 ةرصع ةمالعو ةيفنملا ةداسلا ىتفم ةبادملا حراش نيدلا لكا خويشلا خيش
 اصرأ ان عج اولاقو ءايلعلا ن م |مهريغو 18 ةداسلا 2 ىيملبلا خيشلا

 ىو هن هْمَش لعرص الا يلول ليبس لف هني راصمو لاملاتيد قحتسم لع مرقو

5 001 - 
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 انما و لهأ تقس ا ل ل 000 ءابقإ رط ىف 1 ا 0

 لاخلا طحلايمأ ةرششعءاملا تلاسأ اهنأو رانبدب مدنع ةيوارلا تناكنأ . 1
 امل لاقذ ناتسدلا ةمع تامعو مرحلا ىلا لملا نم هتلغلغ ىتح رخصلا ت تلو

 رانندب ساق ةءرنض تناكولو ابلمعا:تلاّمف ةريثك ةقضن كمر 0
 ءارقفلا نماملا جاتحملل ةندمتملا دالبلا يف نوكي كب ةقدصلا لمف نا | مل ||

 نم وأ رايدلا لهأ نء تارورضلا لهأو لمارالاو نيدعاقتلاو نيزجاعلا ||

 وه ةمالا ةداعسل عرش ىذلا مالسالا نيد نأ مواعلا ن هو راطقالا برغا]

 ركن| دفع 0 تعنت لاك هناك حف ام لوا دس ندعلا ةليسو

 نم دصرأوبتر ََس وأ ناعما ىخر باطلا نب رمع ان ديس نينمْؤلل ظ

 لهأو مهلابعو مدالوأو نيدهاجماو ءالعلاو تاريللا ىلع نيماسملا لام تيب أ
 ةرمتسمةيعرشا|تاداصرالاهذه تلاز ام ا رالا نم مزا امتارو رضلا أ

 عبتو نولاثملا لا انلفع ا نع قل نورقلاو لودلا عيج ىف ١

 نم ابقودحءارجاو تاداصرالا هذهةدانز ىلع هنعىلاءتهللا ىضر نينمؤلل ريمأ

 ةياو تقو ىلا ةعبتم ةنس> ةنس تناكف نيطالسلاو ءافلخلا نم هدعب ا ظ

 أشنو تافولعو تايترم ناطلسلا اذه ثدحأف ديرشلا ندلا رون ناطلسلا ||
 تناعأتاناتسرامودجاسم نم.ريخ تاه لع لالا تن نمر

 رو ناطلسال ليقف ةلورسإ لاملا تدب نم مهملا مهشح 2 وصو ىلع نيقحتسملا ٠ ظ

 ءافعضلاو ءارتسقلل ةفورصم ةريثك تابترم لاملا تيدىف نا ديبشلا نيدلا
 ناكلدانجالل اهنقرصو ءالؤه نعاهسنمو داهللا ىف اهن تنءتسا ولف ءارقلاو |!

 ليصلاق مولا كئلوأب رضنل اوجرال ىتا لاقو ىلامت هللا هجر بضنف لثمأ |
 تاربخ مطقأ فيك ؟ئافضب الا نوقزرتو نورصتلا لهو ملسو هيلع هللا ٍْإ ظ

0 
 ي

 « بلطم 2

 ؛دلارون تاريخ
 نمو ديهشأا

 7 ىفتقا
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 هاما
 تاقدصلا ىف

 باطم »

 ىلا ةقدصلا

 ايام فداصت” .

1 

 زوم فلأ ةئاملتق مويهنع للا ىضر نامءاناك ةبتع هللا دبع لاق
 ءايض نم فاخو كولم 0009 6 ملا كو مرد فاأ فلأو رانمد

 زي ريبزلا لام خاب و رانبد فلأ انثام هتميق ام ىرقلا ىداوو ربيخو سيرأ رم
 ,>رلا دبع ينغو كوله فلاو نمرف فا كرو رابد فا نيس هاو

 وربع مهمولق يف ال مفك ىاندلا تناكَو 5 دب نأ 0 ْن

 التو هناحبسدللا مالتبا تدجو نيح ىلامت للكل 10 د نيا

 1 اذبف مهرارسأ تررطتو مه 1 ىتح مهر ر*أ لوأ يف ةقاقثلاب

 ا ير بع ذخأ "تناك اراملف كلذ لبق اهونادعأ ول ممل دئح

 اتماونيءالا نزاخلا فرصتامفاوفرصت نيقيلاف خوسرلاو نيكسملا دعب

 ابدا ا نين[ كام امم اومن أو نيم اعلا بر لوق اهف

 : ممولق ىفال ةباحصلا ىدأ

 ةصن نع هنعىلاعت هللا ىدرباط+ا نب رمع جو رخ كلذ ف ةانكيو

 ْ 58 فوع نب نة را دبع هي هلك هلام نع ركب ين جورخو هلام

 0 نا زيهجو لامحالا ةروقو» ٠ ريعب ةثأعبس نع هنع

 م

 آادق اوراص املا فا 0-1 ص الا ءاحملا ناك الو ىرارسو
 | ١ ىلا ام لمع نم رجأو اهرجأ محل ناكف انئس اونس ىتملا اذهف مهرينل
 3 هنأ ىذلا ملعلا ىف اضيأ ةلخادو ةير 00 1 كهل ةما.قلا

 0 يت تاقدفلا ن ه ءافالخا هغنص ام م ةياثلا ةليضفلا ىف ىف لأ 3

 ص شرلاةجوز رفعج تب ةدِبز رفعج مأ هتلعف ام الا نكي لوا ولو رصحن نأ

 ف فورمملا لعف يف ءافلخلا ةمه ىلع ةلالدلا ىف ايفاك ناكل تاع

 ٍ 0 اذل هد 1-لا ل تت مهاعفأن كلذ لع نا ةدخسلا
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 مهفاز رأومق مدق ملاقمهم رثك لعدابعلاهلل بساح ل لا : 1

 2 مس مف ثا لهأ نمام لولوه 3 لهأ تثتعمس تللاَع مامالا لاقو |

 لب امةفم اينذلال بلاطلك شيل ءاكسملا شي كةواريخ قرروا
 ايدل كلطظ نو ايوينت ناك امدلل ايدلا باط ع 000 |١ ملط نم مومذلا ||

 احودمم ناك هداحمو ةشاكت حالصالا

 نم هيف اولخداملكف مهنع هللا ىضر ةءاحصلا لاو>أ لمح اذه ىلعو

 نودصمت ال نوببستم هاضر ىفو نوبرقت» هللا يلا كلذب مهفايندلا بابسأ ١

 2 مهفصو كلذلو امدلوأ اموال قوذاالو اهذزو اندلا جنرخت كلذ ا

 مهييءامحرر ,انكلا ىلع ءادشأ هعم نذلاو هللا ل وسر دمت هلوقب يلاءتو هناحببسس

 هللا مرات أ موقي كنظ امو !:اوضرو هلل نم الضف نوذتب ادجس امكر مارب"

 نا اه هلي زم يف هءاطخ ةيجاولو راسو هيل هللا لصدلوسر َة ةيعحصل ىلاعت ظ

 قمشتتال دايو ىصختالا نام هقنع ةءاحصللو الا ةمايقلا مونىلا نينمؤلا ظ

 اونيبو ماكحالاو و حشا لمو هيلع هللا ىص هنع انيلا اولمح نيذلا م 3 مالا

 زها قو دالبلاو مباقالا | اوحتفو ماعلاو سالنا وممفو ءارلاو لال اللا

 ميدتقا هما عر اك اححأ مب ف دلع ةلغقلا ل لاقو دانملاو 1 0

 اناوضروهللا نمالضف 0- أ ىلا فا للابتا اوا مدنها 1

 لاقوم<ركلاهللاهجو الا هب اودصقت مل ايندلا نم هوغتبا ام نأ ىلع كلذ لدف

 همسا امف ركذيو عفرت نأ هللا نذا توب ىف ىرخأ ةنا ىف ىلاعتو هناعبس أ

 هللا ركذ نع كل ' ميال ال لاجر ر لاصآلاو ودغلاب اهف هل حبسي ظ

 نع "مهجر الف ءارشلا الو عيبا الو ةراجتلا الو بابسالا مهنع فتي ملف
 مالوم قوقحب اوماق اذا مان ةحدملا

 ايندلا نكاط

 2 ضرغل



1" 

 . وداعا لاتو
 مامطلا رشح دقو هبجاحل امو. لاق ةرارز ابأ ترأر

 مارح ىرحي ام لكو ىلع 0 قفل” ىه هللا لالح

 ماظع د قع هنمىدنعو اربش رادلا فان تهراف نكن

 0 ع كنم ال 3 قح لوب كنم ا

 مارم هيف ىل سلو كو 3 قانا ورأت مالفلا هل لاقف

 ماضأ ذأ براضأ ىرخ لع -- نه تنبلا ةيع ىأ نا لاف
 00 ال 2 دارا لع ١ :قودج داو اعلا يخت
 ماحز هرضح زيسللا هيلع ناوخ نم حبقأ ضرالا ىفاف

 ماسإ نبا لاقو
 0ك تاناحا رف نر ياذا هلع تعز مآ

 ظ مثل او قاذب الو سمع الو سحب ٠ تنا.ام

 مالكا قط لع همدقو 7 5 نمسا ءىش ايإ محلب ءاحو

 ال سا نك دركو الا ناظلا قنا نك ناكف

004 
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 00007 قالمألا ند 1 جو انذلا لع اضرح ىاقتالا نع كملف

 7 نحنيلاق ثيح قازرلا كاملا هدابعل هنمض ىذلا قزرلاب قوثولا ىللق ناعالا

 : لعفو تاقدصلاب رسبت قز زارا عم امدلا ةاّللا ىف ىف ممشريعم مي ان

 8 قزرلا ادا مالسلاو ةالسلا هيلع لاق دف 5 هل نم ٠ يهذ تاريخا

 3 (لقو ( عرأت 00 ل حان أف 9 نيك نادت ْن رفعح لاو ةقدصلاب



 : 2 7 - "نيس دعي راو ببي 36 + و
 5 1 عار اهذعا 0 7 1
 ١ 8 2 . م: متم يل

 2 7 ا ١ 2 رو 7
4 1 000 - 

 ها 2 لبق نا هندنام ىلع ناك لاف ل 1

 ليق ىن ةرتف لا نوللاو نوللا نيب نيب كف لق 7 لدرفلا نم تطرخ ام اكل

 هيف دشناو نوبناكلا ماركلا لاف هعم لك 0 |[

 فيغرلا ىلع ماسملاب برضو فلأ فلأ عيضي فلد وأ
 كويلات رص هنود نكساو 2 رانق هحطل فيلق

 الخلا ىف راغشألا نم ليق امو ردتلا ةتار را
 افينخ هشرق لع تنكو لع ىأ سيئرا لع تلال

 انيغر هلت رسك ىلإ رس 2 ببذ للاو نو ْإ

 تاك ادق يناف ىرشبلا كل اقل نم عزجم مالع تلقف

 هريغ ٠

 لخ الو ربيوشأا قيقد طعسم ىف فضلا نجع 8

 لك م : 0 فض نأ م ك نك فيضلا لبقتليو 0

 0 لاقو

 انض ىلا لامن >: سلو

 ماق يلا .لاقق. دعا 3

 ماد ىوص لاف . ادغ كرتآ تلف ظ

 90 لاقو ظ
 0 هلام 5 انذامأ ناكعي 95

 0 كةهحو هللا ضي



 سا

 زوريفو ماربم مويلاذ لث, يف امئس نيسسام ةجراغ يذه
 له الخ ىلا ةراشاف اتنداع يراح لع جرام نوب رصب نكح هلوق 57

 كلا تشن تفاضامل ةناقعودلا ليمشْن رشتلاةمقأو هديف 5 ةرصبلا

 لا مهفام لجر فال ةثالث نم وحن املهأ نم هعيشفناسارخ ديرب جرخ
 ' اهب لاقدي رماب زاصايلق وذل وأ ىرابخا وأ ىذورع وأ ىوحن وأ ثدحي

 1 كتف راف أم غاب ةجايك موب لك تدجوول هللاو ميتارف لع زعل ةرسملا

 باهولادبعياقلا ةمقاو هبشت ةمقاولا هذهو كلذب هل فاكتر نم مهف نكي

 1ك ارهظ ني تدجو ول مهعدو ألم لاققةروفوم ةعاج اهلئالضفو اهرئاك |

 1 اف هرعش نمو دادغب تقراف ام نيفيغر ةيشعو ةادغ لك

 قيضلاوكنضاا زاد سيلاممللو ةسيط لاملا لهال راو داذغب

 ّ قيردنز ثب ف فحصم ياك اذ ل نو اعاخب امه تمثا

 | 0او انبجو ازا هل رههجاف هل قيدص ىلع ءالشبلا ضعب فلح ليقو
 هرد لطزلا لمجأ انأ هفينع لاف مارد ةنالثبهلطر ناف نبملا اذه لقتستال

 اوش(ليقو)نبج ريثب ةمقلو نبحي ةمقل لك 1 لاق كلذ فيكو لاق فصنو
 راد ىف ىدأتف مدع دق اهدشن دجوف هللا تهدقو ةجاحد ءالخبلا ضعبل

 ل لاقف ربش ةدم ازرخ روتتلا اذه تزيخال هللاو رّقعف ىطاعت يذلا اذنم

 ظ 3 ارقامأ كحو لاَمف اتم ءابفساالءف 1 ا ناكو همالغ

 ِ ( ليقو ) ةصاخ مكدنم اوم .: ظ نذلا نيب هنتذ 2 ىلاعت هلوق

 ظ اد تلا سالاثورمأو نولذع نذلا ىلاعت هلوق اره ائراق ءالخبلا ضع

 | ناكل جر لئس مامطلاب اليخت لاملاب ايغس فلد وأ ناك ( لبق ) هلا أنه



 و

 فرصن' ىتح اسلف كدب ىف ىرتال لاثف كلذ فيكو كولملا هل لاقف راندا |

 هب يمر ىذلا سافلا ادهو ارانرد فرصن 2 اهرد كدب ىف ىرن الو امهرد ظ

 ةجاحو ماع ةجاحور مش ةَباسو عوبسأ ةجئاسو مونة حاس
  زوكوأ ديفع ةمدقف ةعاس ةحاح اما لاف كلذ فيكو هكولم هللاّتف هلكرهدلا |

 ليردانةلل نطف عوبسأ ةجاحام أجا رسال ترز وأدب ةقابفموبةجاحامأو عاف |
 قدير ون رعدلا اح اهأو دا حاف ماع ةجاح امأو تب كف م م ا

 ةعلق نء تارثعبصالا ىلأن ميظملادبع (لاق ة) بايثلا هيلع قاعيا طئاخلا ظ

 مالسلا دصقل نيدلا بابش رفظلا كالا باعصا ند نانثا بدو امون اه را
 لاقلداعلا كاملا لبق نم اهرلاب لاملا تيب ليكو ناكو ةسردلااب ىلطا دامعلا ىلع"

 نكلؤ انت داع راج ىلعجراخت نو ون رمصب نحن لاف هنم ءادذلا انبلط هن انممتجا '

 ةنالثلا م أو ءايشأ ةنالث ىدنعنم ىدحوا: | تيبلا تح اصينال 0 ا

 سولحال تييلاو ة>الا ىرتشإ ىذلامالغلا ىدنعنم 0 ىو دن نف أ

 تاقف ةججاملا امم يرتشي ىتلاةضفلا ؟دنعن ءةثالثلا أ واهماء لكي يتلا ةرفسلاو |

 0 ءىش ىدنع نمو ءىت 5 كاع نت هدب هل لاف برشا ع امزعو زوروا

 دشنأو كدنع 10 00 ذك ذأ أرعش ينم ياما ماقلإ ا

 زورون مولا ناموا ةحبص ف هيرسن موي ادغ كمنهو ىنم ظ

 زوكلاو ءاملاكنمو نمنشْرلاَو هتيئكانشكلا نمو كنه تلا

 زوي ز يللا كنمو 0 هخبطترانلا 0 كنممحللاو
 ؟"زفاوق تراداذا يعوض ردلاو .ةيكافو نا ناحرو كنم حارلاو

 هفلؤم هأ ريراوقلا نم ريغصلا را حدف 5 هب ريم 060 ةزر هزاق عج زيقاوق هلوق 0 ١)



1 
0 
1 

 » بلطم 2

1 

 لاق ةرهاتعلا يلا لوق 0 لس لب الف لاق 1 53 ِ .. ٠ ١

 دهزي الو سانلا دهزب 2 ظعاو نم ديهزللا حبقاام

 0000107 ماو أ ١ ايداع :هديهززت قى ناك ول

 ا ارا ود لاما رثكك "هلا اف اييدلا نسهر بنا
 ب

 رد ا سل ل ع“ قىرراو-- .ةفارزإ دفش ترآ كا

 1 ةايدلاو ضيا هأ ىعسل 2 58 05 موسع قزرلا

 الهر لا ةحّد ا ورم نع 0 هللا 0 وهو تلا كلذ سا دّمف

 35 2 نم حالا هراعشو تكولا لبوهلا نم لوالا هرطشف لخبلا ةبقاعو
 للا ماكلا

 وأ ةيقاو اما ءالخبلل عياقو ةءاكح ىف رداونلا بابرأو ءابدألا نان دقو
 ءالخبلا ضعبا لت هنا يكحم ام لوقنف سوفنلا مورتل اهنم ةلمج للف ةعارتشل

 الجر نا لبق موصلاب رذت,مف فيضلا ىلع فاحب نأ لاقف ةدشلا دعب 7

 | ةحرالات تما قماسلا مكاحا احاب لاف ؟اح ىلا مص رضح ءالخبلا ن

 لأب ىلا هلقتف اذه ىراج ءاخل هن لمحتال ىناب لع همظع تكرنو هم ا

 امو وىزاذ بايو اغ امويدمقت تناثحو هل ل لوش و هو 15 4 انضاخو

 لطم لعىننا كنلب لبق ها امونو يرادج لظ ىف دعقت

 لو را دعم نور يدنع عاجشل 2 لو#, ىل لا داعلا ناكو ليق

 هب هن رضح لكؤي هماوط ير ىذلا 0 اعا لولا ذلاخاالو ىسعلا ةرتنع

 مو وهيا رضف اي اقارب اكوام ىرتشا روك دلل لحلا داهلا نا لاقيو رئاص وهو

 هاطعأف أ ل ىنطعا 56 املا عم 3 1 كب 1 هأ 0 ةسورخلا قشعدب ثلس

 0 ل يت ١ ةطوناا وهو سا افلا رب كو لاقو داعلا بضغف هأمرف اسلف



 ؟

 رخال سا 0: دال 1 نا ىلا ١

 ناكشالو للءالاو صرملا بابسأ ىلع هديب ضباق اذبف ىلوأالا ةعفم ل١
 0 نامزملا تاف نم ةفآو فلاخلا ليس نمر 0
 الولف ءالعلا نم الا مومذم لمالا لبقو فيوسنلا نم هيف امل كلذو لسسلا ّ

 انينام لمتالا لول ه1 تشل ١ ل واخ ال | أَو أوفتص امل مهلا 1

 مومذملاف ايندلا لامعأ نم لمع ىف عرشإ نإ ا نا دحأ

 دوج ةواقشلا نم ةعبرأ هعفر سنأ ثيدح لح هيلعو هيف لاسرتسالا:هنم ||

 . (لاق) رازيلا ةجرخأ ايندلا ىلع صرحلاو لمالا »لولو تاقلا ةودقو ١
 ليخبلاو موهفم دوسملاو مور ص,يرحلاو موسقم قزرا ءاكملا ضعب ا ظ

 علا لاقو مومذم ظ

 لالا كفاملا نيس هلا طناف - ةيسع ا ندب

 لاملا نمىوح ارؤرسلا نع < هوقشب لوفشل شرطا

 ِ ةيهاتملا ىأ لوق هبجسي نوءألا ناكل
 لاحرلا قانعأ صرملا لذأ ورع نب رلساب هللا يلاعت

 لاح دعب الاخ :روفرصت :. ىلايللا نم ىلا ىف بن هقول
 ىلام توا ٌقاأ ال قامو * ىسفنب الونش تسل ىلإ

 ىلإأ ال ىلارأ ىكحلو قاب ريحت نام
 لا رمع نب ساي هلا ىلاعت ١

 هديءلو

 لاَوزلا يلا كاذ نيصم سيلا.” اوفعاشلبلا قات |

 ىلاللا هريمت ام ىشو يقي سبل ءىثل وجر انف

8 
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 | ايد دربك اهرتغو تيناوملاو تاناخلاو 0 ملع لوسدحو

 دصرب اموءانبلا اذهناك اذاف مريخ ا 5 ذيو مرك د داختيل

 ةيراجلا تاقدصلان٠ هى ٌثردحلا قادصم نمزناكس بط لالحهجو ٠ نم هيلع

 ) ' عار زاك رخفلا درمل ناكوأ ب امنغالاهجو ناكنأ الاو تاويلاو عفنلا

 ناكل هنابرأ ىلع لالا در هبحاص ناكو لف باعلان ىزاخم رجالا نع ادرح

 لماوجلار ال ل نك ارا لع الهاف رك : هاطتتم كلذكو لوأ

 ' نم اهذخا لب ام لا نيجاتح لا ا 5 5 ها الا ساملاو

 . ذاهتتدص ىف لهاس دمف 22 تفداص هتقدص نا اماسرم نظيو اهةحتسل

 ٌ م فرص ةيرهاظلا تاقدصلا هذه نم ا ةيق.قحلا اع اصمم نال

 حن نيك اسلاو ءار هلل ةعفتلاو ةطبغلا اهف نزيل هيلع ةيمونع ةعفتم ق

 ةمطقنم ال ةرمتسم مهلع دوعن

 اطعالاو حدملاب- يهو ةئييخديف سفنلا نوكي امتاتدصلا ةلمجنمو 4

 : ا قالا ف نقدصتلا ةقدصك ىطمي نإلف لاقيل ةعمسلاو ءازلاو

 ءوزا نودد حارفالاو ىهالملا نم رثتكي, نم سانلا نمو فورعملا ءاشفاو

 اًاملاو هتنرق يف ءارقفلا ةرثك لعب وهو هيما تاقفنلا كلذ ىف قفسو

0131 --- 1 07 12710 

 رغم ىف هفرص ام مهلع ققتأ واف هماحرأ نمو لب هندإب لهأو هتريج ند

 ملف دق نكلو زاجنلاب هاتفال كلذ يف لقعلا تفتسا ولو زافل سللاو واللا

 اولا ءادأ ترا ىرد امو نيقباسلا ناديم ىف لئاضفلا ىلا قابسلالاك
 ذ دو نيقيب لفاونلا لفاون نم ريخ نيقستسملل ءارقفلا مالا ىف اصوصخ

 الما عمجم نم ةيمومعلا عفانملا باوبأو ةيقيقملا فراصملا هوجو فرعي ال نم

 لا يف سفنلا دهجيف هجاتحل هضرقي الو هب قدصنن الو هجارخاب لخعو
! 

"8 
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 فتخا ِ ١ ايل 0 * ةهءو رأا 00 صضعب (لاقو) هناوتل ظ

 ا 0 ىتح ربلا اولانثن ا ىلاعت هلوق ىف روك ذملا قتيقحلا ربلاو مراحل
20 

000 1 

 طقنأ ا

 0 لوا هللا يىلص هلوق ةفيرشلا ةبالا هذه قباطيو ةلماكلا ةءورملا فلل

 تا عفاش لو ذا ةيراح ةقديع كواثا نم لإ هلم عطقنا مكآ نبا تام ذا

 لدب ل تيان اداة هع لاح يضر لسم م امالا ةاوزقل عدي 0 دلو ظ

 سان ال هاش ةنعاش لال ثالث ىلع يوتا تدلل تي مد نا

 لمعلا حاص ن 6 قا ا مدي لمعلا تبحاص قح يف نب دلاو ايندلا

 اهدضبو رجالل ةديؤم رك ذلل ةراع لئاضفلا هذبف عادوا يلا |

 عوامقم هل ةلوعق ةنرذ الو م ءالو هتايح ىف هل ةقدص ال ن « ناذ ءايشالا زي 7

 ةبالثأ ا لئاضنلا م 2 الا تيف وف 06 نما

 نم ابلعجو فتقولأب ءالعلا ضعب | صخ هر راخلا ةقدتعاا لوألا ةليضفلاف 1 ٠

 ةقدص لوخد مدعبو ةقدصلا ىنعم يف ةيصولا ل مدعل ل لاو هعبرشل ةلدأ ظ

 ا لئاضف ضرءمىف ثيدلا ناك اذا أمس 9 مومعلا ىلع ةلاد ةنسرقلاو عوطتلا

 2 ير ها 0 قل ل 1 هلل 0 راق 3 1

 رافقعلالا نيركوشمو 1 2 06 ترص 0 عفنلا ريصي 0ك

 ةعادلا ةيريلالامفالا عيمجو قزطلا كلدشو راج الا ءاوج اولا م للاشي

 فاقوالاو ةيمومعلا مفانلا ![قاكرا رثك ال ةنماح ىدملا اد نر هقدصلاف
 فقاولا هب يختبر امث كلذ وصوب نحل انس رابملاو كعامل دصرب امث امق ةلخاأل

 لاتعالاو تاملاص تابقابلاو ةيمومعلا مفانلا ن م نوكل يف - يملامث هللا ؛

 سرادملا و داما 8 ' ىلع دوصر# ر ,اسيلا بانر 6 ٠ أريثد كنا تان
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 ا”دخج تيان جه منان بسس نهدمتس برعم :تدييت حت نامت وألا تسر شكد + سدسمل يووح تيك. ١ م: وو نازي حيك فن هج جرعه حصص طلاب هم ب بيجاما و اع و ل 0 ا نانسوا اج عم الالام ل © ةتلاحتا لالا »0 دز بسس > ب 0 جيم اكتمل < يطا 210014 قاد 06110: اوطعجاج ن6 دانا لال تحل نا اا حض تال و وح رك زوج هر نات ت10

 سحب ب .

 يعيق هع مدح دز 15 السام ديا د16 ةويماع دع اجب ء 0 ةيككيمرسيؤمم - وس ما وي + هيوع و تام,« »و ع باع

 عما هج

 و
 لاظفقءورلاو لملانيب قرفلا نع ءاكسملا ضب ( لثسو ) هتييغ"تءرحو
 / 0 ل عمقا ةاقنب الو مفرأألاب كرم 1 رلاو عفن الاب كرمأب لّقملا

 .ةمذلا نم ارذح ذاللا هباع تناهو ةدمحلا ىف ةبغر د 8

 ا يننلا لا ةقشم مهرثك أ يأ مهاتشأ موقلا دبس لبق كلذاو
 لايف مادقالاو رقع دوجلا 2 مهلك سأنلا داس ةّمشلا الول

 00 لاقو
 !ْ ماسجالا اهدارم يه تبعت اراك :سوقلا تناك ءاداَو

 | ةمملا ولع نائيش ةءورااب ك.متلا يف بعصلا لاهستسا ىلا يعادلا

 ةفنأ صصختلاى لا عادو مدتالا ىلع ثعاب هناف ةءملا ولع امأف سفنلا فرشثو
 ”ىلاعت هللا نا فيرسشلا ثيدلا ىفو صقنلا ةنابا ارابكتساو ةعضلا لوم نم

 ايمانا لوبقنوكي هب سفنلا فرش اأو ايناسمس ءركيو ومال للامم

 ًاذاف ةيغارلئاضفلا يفو ةبلاطبادآلل تناكسفنلاتفرمش اذاف بيذهلا«وقتو
 سفلافرشن لق - الطاعهب لضفلا ناك ةم1لا ولع نع سمنلا فرش 0

 'ةءاثد عم هتمه هيلع تباغن ءنال سفنلاةءاند عم ةءهلا ولعنم لوا هيلا ضح

 "نمو هبجوت ب الام ساملا ىلا ايطختم وهتحتسي الام__لطىلا ايدعتم ناك هسفن

 قرفلاو هل بجي امع رصقمو هةحتسي ا كرا وهفهتمس رغص عم هسفن تفرش

 رعاششلا لق بيصن مذلا نم اههنم دحاو لكل ناكن او ىهاظ نيرمالا نه
 1 ...اهعاضأف بأنم مزاكملاثرو 2 ْؤرما كرد سل فو رانا

 0000 1011 لا ع همر افلطلو ةئانذلا سمت ةيرما

 ؟ ابعاب مراكملا ل تي" ةلخ مراكتلا“ن باص اذا

 0 26 اصوو ني 0 5 ايدو ١ لاق
 ب



 لمفأ ةحلط ونأ لاقف .نيبرقالا يف ابلعجت نا 2 مار لام هلاذ تأ

 داس نع أ ىمرل راج ن0 0 ناضل
 لوسر هيلع لمح هللا ليس ىف هلمجو ةيحب ناك ةل سرع ظلال

 هللا با لاَمف هسفن يف ديز دجوف ةماسأ لسو هيلع هللا لص هللأ ظ

 بصت لو اهنفنعأ هل ليقف اهقتعأف هتيبعا ةيراج رمع نبا ىرتش ثاو # ابليق دقت

 ةاكزلا لمشب انهقافنالاو فتوبح امم اودفنت يتح ربلا اولانث نل لاف اهنم ١

 ةرَملا تح ىلاعت هللاهجو هب يغتبي هلام نم ناسنالا هلأ ءىشلكنم اهريغو '

 نيذلاو يلاعتلاق 5 زوجي ال لكسلا قافنا ناىلا ةراشا هيف نوبح ام هلوقو' أ

 لاقوىلامتّللابدأ اذهف اماوق كلذنيب, ناكو اورتن ملو اوفرسب ملاوشفنا اذا |[

 رعاشلا لاقو هلك مالا ىف قفرلا بحي هللا نا مالسلاو ةالصلا هيلع"

 ابعصالو الولذ كرت الوةاجت . اهنا رومألا طاسواب كل

 نم فاضنالاو قافنالا يف داصتقالا ناعالا قئاقح نم ةنالث لابو

 لسقعلا هريد ام نا قافنالا يف داصتقالا طباضو مالسلاب ءادتالاو كنف

 الو طرفلا ىلا لي ال ملسلا لّقملاف نحل ليا داصتقالا وبف ىلذفلا هلانو

 روءالا ريخ وه يذلا طسولا عبتي لب ططشلاىلا '

 هبا- ىهىتلا ةءورما قاقنالاو مركلا لثالدو ربلا ةليضفدهاوشرمو ظ

 ينلانع ( ىور ) الاوحأ لضفأ ىلع سفنلا ةاراخ يهو ممحلا ةنبزو سوفنلا

 لف ملف سانلا لماع نم لاق هنأ سو هيل هننا لص 7

 هتوخأ ثبجوو هتلادع تربظو هنءورم تلك نم وهف مها رف مهدعوو

 ب مالسلا هيلع لاقق ه, قدصت ذأ ىلا ىلاومأ بحأ وهو ةبدلاب ناتسب ىأ ||

 بلطم »

 ةءورما
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 ا ارم ماردلا لاميو هتببف ابيهم لالا اذ تيار نكشلو ال لانة
 ٠ حالجلا نب ةحيحأ لاق ا ا م يوادنامال

 01 رك ك[ ورا او: ةيءورم 0 1

 لاملا ةقر ىمساب هونب امس ىب دعاقت ةاساوم تدرا اذا

 1 ( مهضعب لاقو )
 7 مراوااهمرتختوأ ادج امشسي انقلاب منملا لاملا بلطي سو

 1 رخآ لاقو
 ا ىضرع ةقوما لامس ىلامو ىدتغأو حورأ يلا انزح ىنك

 ١" ىضرالوقيدصلاى كب الكلذو ابحرع قيدصلاقلأ امرثكأو

 فكيو اهرخديل لاوءالا ىنتق نم ىلع لو وهف لاملا عمج مذ امأو

 ناعم هقلاخ هنظ ءوس ىعدتسإ كلذ نأ ثيح تاريخا هوجو ىف اهفرص نع
 ةلمذلا نوزئكب نذلاو كلذ قادصم بواقلا ةحار هّللاب نظلا نسح يف
 و : : ملأ ب تاذعب مرشبف هللا لدعم ابو وةفسالو ةذفلاو

 ّ آلا نمرينك املع لدن ةيمومعلا فانا لعن واعتلا ةيعورشم نا م“

 اوواءتالوىوّمتلاو ربلا ىلع اونواعتو لام هلوق كلذ نف ةءوبنلا ثيداحالاو

 1, نايأنوبحتام اوقف يتح وبلا | 4 نا ىلعت هلوقو ناودملاو مثالا ىلع
 ٠ ارالا ىلع مين يفا راربالا نامه ىلاعت لاق ندلاراربالا ةلجي 2 أ
 00 كا سو ةيمأس قام 3 اامعا 15 دق ماو اولا 50

 ١ زوفتف نوبح امم أوةفن.يتحريملا لامعا عاجتساىهو ةفصلا هذه اودت 7

 " او -|اذا تفلسلا ناكف هبح ام قافنا نات الات اعاد لضفافربلا اضف

 'اح ىل هللا لوس ران ةخلاد ونألو هن الاهذه تارت الل هنا (ىور) لا ل
 ه-
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 مم نكن ل ن 4و كم ةمرا تراكي هف ةيغلا تاق ايذلا ءانأ 2

 مالا ة وتلا م ره ةلاقانف نسحأ امو هن كي عضوع |

 ىفو نب لضفلا وأ رهاطلا فاسلا ةيشفراعلا |

 يباخا هوعزاو لاو لاما 0-5 4. ولمس لخو

 باقرالعزاهموتلا فك أ هتعزاو ليمثلا لبخلا اذا

 ىهذلا نيدلابابش هجاو مل ا ىلا ةلجح يأ نياهبتك ام ةيروتلا ىف هلثمو ٠

 هلوق سس نهد ةلاوح هل“ لق ْ

 هرب تانه يرولا ىف ياو ىنع زين اند فرص ممتع دق ا

 ٌةرورضضلا ل+ال جاو اهف رص ىمظن ع فو سعاش انأو , 35

 نشل رلبانللاو ل هلوقف لاملاهلكن آر هلا ُْف ا دهأ لاو ٌْ

 موباكسف ىلاعت هلوقولاملا 2 ير 1 ذ نعريملابحتببحأو لالا يفعل ْخ

 لاع ىأ ريكا رأينا بيعش نع ىلاعت لاقو الام ينمي اريخ مهنف متملع نا ||
 ىدأ امزال افو رصم رينا ىف ناكاذا اريخ آر قلا ىف لاملا هللاىمس امناو ىنغو ||

 لاو هبا نع ةدر نب هللا دبع نع ( ىور دقو) ربخ هسفن يف وبف ريا ل١ )

 كيع( سف 5و ( كا املا اذهان دلا لهأ باح 0 هللا يمهل لوسر لاق 1

 نبا(لاقو) ىنردب يضرأو ىضرعدب نوصأ لاما اذبح اب فوع نب نمرلا

 ثيحو برش ال لكرت ال ضرالا .ىف هللا متاوخ ريناندلاو مماردلا س اع ِ

 رانلا ْن هىبذد هو ريناندلا بحي ١ مصعب ءأليق نب تا تيضق أمتدصق 3

 نمكوللا نم ءاهلا نع (لاقو) ع تت 0 دمذ أ م قلما ناو 2- ل"

 لاومالا بارا نملجررضو ض رعلاو ندلا نيمرك الاناص دقق هلام حاصأ

 هيلا كل تناك أ كلذ دعب هل ليقف هانذأو همرك او هل كرحتف ءايعلا ضبا

 م



 ' نيو ناوخالل فاؤمو نددلا ىلع نوعو مراكملا ةلآ لاما نال تاهشلا
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 || أهان ددع ىتااةدووعملا ةيدملا ةياسن الا لئاضفأ ا نه ءىش مذ لصحالةشوردلل

 لئاطفلادذه هف نمل لا كانو سائل طلت مل نم نا كلذو

 'مهف تبكرىتامماكلمو ماوق ريصت لب ةلادعلاو ءاخسلاو ةدجنلاو ةفعلا ن

 الو ريخ ىلا هجوت. ال ا ةلطاع ةيهو.علا عفاملاو ةيندلا تاريخلل ةبسنلاب

 ناسنلابا وراص ام ةصاخلا احلاعفأ 0 اف مومعلل ةبسنلاب رش ىلا

 'ىولاوأ | تاداملاةلزتك م ريغ لع ةءفنلاب اهدوع مدعو عبملع عهمافص روصقل

 ارعاشلا لاقاكمفءافعأب اوسيلو ءافعا مهنا نظيو نونظي كلذلو سانلانم

 ا اخ أم ماع د 1 1 0-3 ونأ 000

 00 1 دن لغ تاق ٠١ ىل لق تمن خيش يأ دب: ىلع

 الذاهنا ىنعأ لئاشقلا رئاس ىف كلذكو دحيال نا ةفملا نم ةماعلا لوهتو
 ”تسنلو لضافأ م .!نماتلا مم نظ رورش ي م ىبلا هذه دادضا مه ربظنل

 اقولك 1 ا ل لاعاولا هذاىهلب امادعا لئاضنألا

 ١ قلاةناسنالا لاا عت 2و لعن اعا نو تاغائحالا فورضو تدلماعملا

 ا ذا رخآ تاداعس ىلا ابو اهنم لصنل مهطلاخنو سانلا اهم نك اسن
 لام دوجو ْن 0 خسف نول ال حرت رع للا كانو ىرخأ لاح

 : 0 ةفرص ندع[ اذاؤ يطأ ىف ةكرص نسج ةطلاخملاب دافتسا ناسنالا دس

 86 لوف ماكنا عماوج نف لاح لك ىلعو ءاخسااةليضفلاز 1 ولا

 7 سمئابو للا ةدايز لطي, نق ريكخا ىف فرسالاك فرسلا ىف زيخ ال ءاكحلا

 ْ فام برقتو ريخلا هوجو ف هبساكم فرصيل ع || بايسا ىف ةرثكلا

 ١" بساكمو تاعبتلا بلاطم قوناذا دمايريدج فورعملا امم عنصيو ربلا تاهج



 200 ا هه + ا و ع ع م د د

 لذ . لمح ال يأ تاريظا نير محرلا سو 1 ظ ْ

 طضلا ل 117 لاق م 0 نم ةعونمملا ةلولذلاك اهضابشنا ّق ظ

 لاق م 3 لدم ىف قالا ثيح اطرفم اعسوت قافنالا ىف عسوب الو يأ ْ ١

 لاملا مييضتىلعكنومولي كا أوكسفن ولت ىأ اروسحم امولم دعت ىلاعت |

 رك د دقو اريحتم انجاع نس قانقلالا نع اعوطقماروسحل يشدو 0

 اههو طيرفتلا (بناتو طارفألا امهدشنأ تريفرط قلخ لكل د
 طيرفت ريذبتلاو مومذ.م وهو كاسمالا ىف طارفا الثم لخبلاف ناموءذم |١

 اذكهو قات الاىفلدعلا وهو حودمم طسولاو اًضِي ًآ مومذموهو قافالاىف

 وهو ةليضفلا ىف فاصنالا نع ةرابع طسولاو طسوو نافرط اهلل ةليضف لك ]|
 فوقولا دعل نيفرطلا دحأ ةليضف مولا ىف مطقي ار نكسلو اهنم حودمملا 1 ْ
 لئاضنلا للعت لحنييعت يخي اذبلف لئاضفلا باب رأ ةرشثاعم كرتب ةقيقحلا 7 ئ
 قتلي ناو ملأ مين نيب ن“ ناسن الانا كلذ نا و اهدادضاب هبتشل ال ىت |

 امح 0 " يتح ددعلا ىريثك موق ةئواعم نم هلدد "لو ع ىف هسنب ع َ

 ا يندم ناسنالا نأ ءاكملا لا اذملو دادسلا ىلع هرمأ ىرجو ةبيط ' ظ

 ناسن الكتف ةيناسنالا ةداعسلاهل متتاريثك قاخ اهيف ةنبدم ىلا جاتوه ىأ |
 3 رشاعمو سانا اةافا ىلا رطضكلذلو رف هريغىلاجاتحم ةرورسفلابو عبطلاب ' ْ

 وهوهتبناسنا نوم وهناذنوا كي مهنال ةقداصلا ةبحلا مهسحو ةليما ةرشعلا ' ا

 فيكف ةرورضلابو عبطلاب كلذك كلذ ناك اذاف كلذ لثم مب لمي اًضيأ ]|
 نذافهريغىةليضفلا يرب ام ىطاعتو لختلاودرفتلا هسفنن فراعلا لقاعلا 0 1

 ة.زالعاما مهنعاودرفتو سانلا ةطلاخم كرتودهزلايف ةليضفلا اوأرنيذلا مولا ١
 نادلبلا يف ةحابسلاب اءاو زوافلا يف عماو اوصلا ءاتنب اماو لابجلاف تا رالا !

 ٍُط
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 ١ كلذ ها فقولاو ةياملاو لاو راعلاو ص رفلاك هيلع نواعتلل ربلا

 ًاريبدتف 2و واط ذانلاو شاعملا رس دبلن ىف ء ءار ل قامو ةفل الا: ةتقن : امم

 ' ميظ:نوارلهأ ة حار 0 وأ ةنيدم وأ ةدأب 0 ةحاصل ليش ا 5 .

 ..طؤولا يرتب امو ةكلمملا يف مقو امل 00 ل مك نم

 001 ]روك قرعلا ىلا نيف ةينودملاب د اذبلف هبابرأا 0
 ا ةعفناانيع كلم لا ىف ام بدأتملا ةيعرشلا عاضوالا يضتقت ال دق هنا ثيح

 ةسايسلا ف ةعفتلا ينبف كلذ عمو ةعيرشلا ىلع قيبطتلل تاليوأت الا جالا

 00 | آو ٍفع الو ايم ريغ نم. لالا باستك | قيرط لع ةيعرش
 '01[ 3 0 اعاضبا ةيفللا ىبمو رك ذلا 0 ا

 مهتاعا وممفاعسان .ةيرشبلا ةردقلاهمست ام ردق سانلا نع هوركملا ةلازا ىلل

 ةيروالا# رادالا حالطصا يفارفيرمت ىنألا بابان 0 2
 ةمبرأ ىلا شيال بابسأ ماسقنا ةمدقلا ىف انركذ دقو لئاضفلا عمج اهناو

 فاشل هذه نا لون و تاناويحلا جا >.و ةراحنو ةعانصو ةعارز يهو ماسقأ

 اًمءنوكتف فاصنالاو لدعلا اق يعور ىتم تماد زكلمتيف تدجو اذا

 بطايتحالاكالمالا عيججو تاراقعلاو عاتماودوقنلا ليصحولوعلاو راهتسالل

 ل | قافنالا مهل حصإ سساكلا هذه ىلاهالا باستك ١ ةطساوبف

 .متايصو ظنح ةئاقلا هللا وك نود ماومأل وضفو ةورثلاوةغسلا

 ةمحر اوقف نا ءاش ام هللا ليجس ىف نوةفنتو أهرادتقاو امور بجو امث
 هماظنلا نم لك ماوقو ىندملا ماظنلاو ىلزنملا ماظنلا معي اذ تاجاملا ىوذب

 .هلوتبالمم كرا مدلاو سلا كرو قافالا 2

 ا | قيطا ثيح نافنالا نع كلسمتال يأ كقنعىلا ةلولخ كده ل اجالو ىل
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 ئعل الا 1 0 ةهاذرا ين 00 د . ئارقأ

 ا ديبح وتلا جزمأ لك 1ك 1 ا 01

 عيمجال نوكيلو ةيمومعلا مفانلا ةيمهأ ةدافاىف ةيعانقالا ةلدالا ىنكتو . 3

 ةيمولملا لك اهديصايم واللا
 0 انضرغ العلا كاردا لمى رحلاو مرد ىعسي ضرغ هل لك 5
 لبق عدوا صف 4 .نحالا كلاملا مف 107 ماس ادشن 2 الم راع تن 5 ظ

 ماتخ لكح م اوطف م هب 00 ا 00

 ظ 00 الوصح برقا

 #0 سجس 2 نسم تتسم

 ©« لطم 1 1 ا 0 5 . "ترا .] 13مل

 ال 4 لوصف هيفوا م ىئاعتيا هو !ماعرتتمو اهد ومو ىخ 0 0 م نايبف 7
 ةيمومعلا تدع 1 :

 . لوالا لمفلا 7
 4 نارمعلاو نيءتلا ىلع ةلاد اهماو ةيلصألا اهداوم نايبو مفاذملا هيلع قا ا 1

 هلوق هنمو ةرسضما دض ةنالا ىف ىهو ةعفنم مج مفانل |

 عقيو رضي اك ىتفلا يجرب اماف رضف عفن 0متنأانآ لآ
 هلوقك ءاودلا ىلع قاطت دنو ||

 مفانم .لمملاعلا ءا موفق موق ر ا تذ رعذامزاذ 5 1

 عاونأ نم عرش ام نع ةرابج نوكيف عشا سلا لل قاطتو
2 



 اه ل يبقا
0 34 2 . 7 

,: 0 

 1 0 ١

5 05 
, 3 

 ةمس مهفالتخا لعساناانوكب نأ هلصأو راجتلاو ءايلملا ف ولام فلا |افولام

 كلذ دع ةحودنم نودد هسئ>و هرإب فرع نع دحاو لدع.ناف امم نوزب#

 دودحلادحلار ايتعاو دوبملا فرملاموزلو 4 ةصاخلا ةفايقلا عيل ل مذ أقح هنم

 ةيدجالا دالباا يزن ىبزتلا نأ ضعبلا - نم عنماو قحلا ىلع لدأ

 م زايتمالاب ردابف ةاذافلا ةريسلاو ةلماكلا ةءورأأ سم وه ندغلاب ةروهشملا

 ظ دصق اعاو اع هدإب ةفأق نأ عم بجوم نودي نرثك الا ن ع

 م مروط ىبلعت مملع ىف خو ناجالا الذ رتسا يلا هنطو ةفاقنم جورخلا كلذ

 ا ] معرك ذ.نطولا لهأ نيب حبقو مردق زواجتو

 '" لج هيدر ءادر 0 هضرع مولا ن«سندب ملعرأأ اذا

 سال هناسعتسا ليختم لووحم فرعب سبالملا ةننز يف سيل ندعلف

 0 هناسحا هن ايزن نمل نكمي ال ناك اذا

 ا ام اذا نسح نم ةصيقنل ةلز الا ىلحلا امو

  اروزي نأ ىلا حت 0 ارثوم لالا ناكاذا امأو

 ايقاف راد تح نم دشأ يتلا ةهلا ىلا ناموا ةجاخ

 امالساو ةيلهاح رب اا هنا ةهءرصلا ر ,اردلا تن :اك الور هاظ ةعفام وه

 نوننلا ف ىرخالا كلاملا_سفانم ن لاو ( *دحو ادق ندع ةيسااحلو

 رانفإ مي نداي٠ ىف مح ازث نأ نآلا امل مفانلا عاونأ راسو عئانصلاو

 1 لوع نآمصب قح رابخالا ةماتلا فلسلا ةحرد نوضتو
 : راغب م نا ع ا أون 62 03 ودا © كيل

 | 1 ردا ام تاتكلا اذه فئاخم قادزتتا نأ الغ تو اذ
1 

 يلاهالا هم دمتس» نا هانعام "0 | هعالمل عفانأا لاو وحا

- 



 ا 2 يت ا 1 ا ا 7 0
 . 7 د كا 0 3

 . : 7 0 ل ع أ ل 1 3

 6_0 0 رد رعبج دج
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 0 اعل ايس 0 ائيلع الك ناك امنع جرخ 0 ا ةراجو ل ع

 ةمومعلا مفانملا يحر بطق يه ةرام)

 الو ا لاوح الاون: لتحت ةيعودملا مفانلا ل ا

 لوما فاننا لكدهتحاغاو ميك تاودأو ابنيسحت قرط باعيقسا
 هرصع تانس<# نمافرع نحيتسا امو هنامز تاصو تخول ام ىف

 لفخاقأو ايفاك رخاتأا ىفكمدقتلا ناكملتاداعلاو لاوحالا رين ال را

 مدقت امرضرعي مث هظحلب قرفتملا جو هظفح عم دراشلا دشن قاعي نأ رخأت

 اناسش ناك قنسو اًهقاوءناك ام تبثيف هناوأوهتقو تاداعو هنآمز كحل

 ةلوهسلا هام عارتخا و :ئاوفلاوبارختساو دا طابذتسا ىفهرطاخ دمتسإ م

 هل 0 راصيلا بر غلب ام عادشإا

 ئاصب نيرصبملل نكي ملاذا ابلهأ عفنت راصب الا ام كرمعل ٠

 رهاوألا لاقملابالا ربظتو 22فقتثم زيدغ ىطملا عفن لهو ٠

 اقول امن وكم نا طرشإه اضن ظح هعرتخا ءىثب ناناالا فس 0
 نم عت فرعت مفانمو تل ذك نخل نادم نر

 ناك الاوا اند ا 3 حوضول ! ةغرلاو ةيملا عقوع سوغنل 1

 ةققح ةدافلا نأفأ تاوتل هن ماز زاالاو فست هب ناسالاو انجيحلا امنا

 ََل الا لو .

 ماب ردا تسل ل ىعدب ..  ىذلا ريغ يرولا نتف هب ءوث !

 كاذ فالتخا ليلدب عرشو ل قعهبجون ال ةداعلاو فرعلإ نسحتسم نأف
 بز برغلا ل هالو افول أم ابز قرشا لهالناف ةنزلاو لءجيتلاك اللا ف

 از دانجالل نأف فئاواطلا سانجا فاللتخاب فرعلاف اتي كلذكو 8 انور ظ
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 يزال 4

 لال ودل هاظ نوماعب ىلاءت لاقو هتشيمأ ه ا رم م

0 0 

 1 ف !املا ىوينالا 1 0 ا اببا مدشرأو 2 لاو

 1 نك | واتخي ةبعشتملا بساكتلابهداوم ريدقت وناعي الو اوزدعيف ةفلتخملا

 يقلك امءا ىذلا اسر ىلاعت لب رودألا فاعل ع اهب علطا هناحبس هلا

 حط ءأل ةوهلد داده م هحلصيام ءيث لك يطعأ هريسفب يف لبق يده م ه4ةلخ

 ٍخ زا
 ١ قااوقأ اهف ردقو ىلاعت لقو نوسرشي ىتمو نوعرزي يتم ميشا عم يأ

 | اييرخالا ىف هردش ملام امم ةدإب لك ىف ردق ىأ نيلئاسلل ءاوس مان ةعبرأ
 م دإب ىلا دإب نم ةراحتلاب ضءب نم ه مهضعب شيعيأ

 ا مديل دشرأو مهيساكم نم هيلا دهام م م سانلل لعج ىلاعن هللا نا مث

 ) ةدارمملا اولصيل اهق بلع وكي ارش مل لعجو امكح من وكي انندمبشب
ِ 0 

 ا 3 00 الأ قى ةيددص 0 3-0-

 ب

 5 1 0 تلح هنا م نوف نموض 0

 هد اأو ودب 6 0 0 نع 0 ةداملا ا

 1 "تس 2 ةينق م لعجو

 ” ةراجي اف بلع اهدحأ نيهجو نم حالا ىلا ئذزا] فرضتلاو ةءانكلا

 ا نيقباسلا ةداملا يمجول عرفامه ناهجولا نا اذهو ةعانص ىف فرص ىااثلاو
 | 00 ءاةيرأ ةفورعال) تساكملا تايجو ةقولأملا داولا تايسأ تراضف
 1 0 00 كو ا حدو ناويح جات و ةعارز 2

 ١ ةعارز ؛ ماسقأ ة نر لع ناللا فرط لمع نر رجا زوالا هيلخلا



 ة.نطولا 0س تررظ اذا كلزإف هيرب رغلا راحل ىلع 0 ع كانالا ذذب

 فينو اهزان وكذت نا مرج الف ةيندتلا فان تعلو يهل را ١
 ىدانللو ىذتعلا را نا طولا اذهل لصحف ةياوالا ةوذلا ىلع

 ١ مادقالأو ل ةاهنلاو 5 ضبملاو حدك لاو دكسا دانز دق : هيأ الا

 0 واب ناطوالا لان راطخالا بوكر لع
 هحادك ءرلا سفنف حدكاو 2بشنناو بصتناو ان وهلا عد 1

 هحازا 2 دؤجوم خم 1 2 هك ةخارلا ْنَع ء نكد. ا

 (رغآ لقو) ظ
 ليمذع بشأل تاسؤع جرو شقا ىف ولا نا

 اماهج نم اياه ىف معلا ن .كيف تاهملا ىف َهَق رفتم مقانملا تم تماداث.

 ةداملا ىلع لوصحلا :رم ةكسلمم لكو ناسنا لكل دم الف ت تاهجوم ااا

 0 أمو ىلاعن لاق رشب أهنم « يرع ا يتلا اهسال رطرلا غول اكل

 ماوق يهيتلا ةداملا تمدننا اذاث نيدلاخ او امو مالا نولك اي ال ادسجا
 نم ءىش ناسن الا ىلع ردت اذاق اهلهال اسدلا رف مكتمسا 2 ةايللا 6 1 سفنا |

 هلع ةداملا نم ردعت ام ردي هاسد ىف لالالا نهولا هم ايدلا شاعم'

 ا ىو ةيواطمداولاتناك الو هلالتخاب لتحو هليكب لكي هريغب افلا ءي هلانآلا

 0 هادا .ةي[تم دازوأاب بايسأنا مث اماهح نم املع لوضكلا بجو املا ةفاكلا ةجاملا

 اءاابسأ فالتخا نوكيا كاذك تناك اعاو يشق 1 7 نتايج ظ

 دحأ و بيس ىف رع ارد 5 اجمال الطل ةعسو اعاه> تعشلا و ام فال هلأ

ماده دقو لوقت: 1 7 هدول هيح ف اوكرتشي و كر ا
 هباحبس هللا 
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 ْ ءانا نأ ئىح ريبدلو 7 دعت ارو بحوار طاق ل 5 ا أماو محم ىلا |
 9 .ةيايمع 6

 نيع 3 هو ىمنا او 6 0 فاو 0 زانم تح نك يرجح

 راثلا اا هدنوبو نونفلاو مئانصلا م 3 الا كلذ نوكي ال ذا ندعلا

 ادابشاج مم عا ام 0 نارك 66 ريغ ف و اثم ناكال ا 2 | ةدهاشلا

 فق دقو لوش رعب _/ 1 3و ةو نوعَر 1 ناك امان رد2ة9ؤ 1 هلوق
0 

0 0 3 كل| ا . نوما
ع دو هنيع يف رسم 

دلا ةققح نع ل
 ةيار

00 0 32 
 00 2 لمحيفاهاوسام 9 ل سرس

 ةهج نمو ةّقيرئادالبو دنسلاو نيصلاو دنلاو نعلاو نيمر 1 يلا مز

 ىلا راروذثلاو ماشلا لحا وسو 3 ا ةييطنطسقلاو مور اادالب د

 ىلا ديعصلا ة ةهح نمو 00 دالبو كي و ةيلهص ل قلو ا 0

 آم 2و نال امس 5-2 نع 1 أو ةشحلاو نادوسلاو ةبونلاو برغلا

 1 1 0 ل نوعا ا رفا لاضتاو رمحالاو ضيالا نيرحبلا

 0 عا ريصت اها روظنملاو ةرومعملا راطقالا راس نم اهملاو اهنم لقتنلا

 / نامز أين أو رغ اف مالا عيج عم اهطلاخخ رثككو ةرومغم ايندلا كلام
 زاددأ س م وصخم ارود 0 ق ناف مدقلا خس ار امدق فس

 1 ابلاو وان الاز 'اسيلع هراونأ ما اهل ناوالا 0 تان
 ١ - هد.ملا ءاضلا ا تيغلإ هنأ رع هيلو الا ضلاانو

 1 ةدرتم 7١ م ابل ةريثك اقلخ راقالا سح الف

 2 كامز و وزورقةدمندُعلا رين نمرفوالا الط حا كلم لكف

 اىنملا ناطرإلا بح مهضعل هبدش لوف مف نطو الا ىح لب المأ



 ها :تاكضورو تاذأو شع 0 ضرالا ميم 1

 هفيقح ردم فو تيرا رسوم ريسغ ا هلك اذهو ٌْ

 اد كلذكو ه 0 هيلع حون رايتخا ىه ضم نا لاقي اذبلف 1 ٠
 َن 000 رايتخاو هسفنل ::) صاعلا نب ورم رادخاو موس ال يت

 ميدقنم ةمكحلاو يعل مهو ال فد -ذ اذكهو زيزعلا دبع هنبال يك

 0 ايندلا كلامت اورمع نيذلا ءايك 1 ءاملعلاجرخ اهنمو هثيدخو رهدلا

 دل اهملا ريسي نالا ىلا لزت لو مهمئانصو مهن 0
 ىحسل اهنأ ارفن اهاقكو لكلا ةجرد ليصحتل زاطقالا ْر رئاس نم بغل

 رصم كلم هلوقىفمالسلا هيلع فسوب نع ىلاعت هللا هاكح 6 ضرالا نئاَرخ

 نازخ رصمذنا مهضعب لاق كلذإو رح تسلا ضرالا تاغ

 نم نكس امل فسوب نا ينمي اءاكضرالا ناطلس اهناطلسو اراك رالا
 اباكضرالا عب 2 ناطانس اهف هناطاسإ ناك ءاشن ثيح اهنم اون شل ضرأ 1

 رثايلاب ةيرثم يرن ءافاطا لا فحم تح هيدي تحنام ناوي 0 ظ
 ءارعشلا ضعب لاق ام مداقلاو اهماع دفاولا ىنفنت م راكتلاوأ

 ليالا راي نم ابمتالخ يتاوأف رصم تمدق 1 ٠

 لسأ ملو تءاج اهنا ابم :: د موتا متفرعموق ١ ظ

 هلوق نامز ادق ا ا ايضرالدن اممو 1 ٠

 1 نوغرذ تيا :كناءاشر لاق هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع اربخم ىلاعتا

 سيلا لاق هنا نوعرذ نع ريخم ىلاعت هلوق اذكو ايندلا ةاملا يفالاومأو ةنبزأ

 ير لا 2 نم يرجت راجنآلا هذهو رصم كام ىلإ
 نوجاتحي ! نيضرالا عيمج اكو رسدمم كال نم مظعأ كلم ضرالا ف نكي 1



 2 07 م : هاب
 رووداو كيد 1

 . 222  ةيلزقمب 2 مسخ رسم # 3
 2 ابرك قنا 3

 يا 2 : -
1 00 

 0. 5 و 5

 3 اا قر دلسا اذه ؟ > ةتلبأ ضان نم ةضغ ةزيلاو ضرالا ئازخ

 | 11 قاد ليجشأ بسنا نم ضعب ( لاق ) , و رصم نان ةر 0-6

 ردجبال نك نكلواب ماوه ةقرو هن رصلا رابدلا بيط انفرع ربه ىلع هنطو

 ناشلا ميد : ملقا ربصم نا ركن الف ذ اذه عمو ناعالا نه هبح ثيح نطولا

 0 ةتهذلا ناو ريم | كلمات 20 ا ع اهءأم ناو ريقك ابلعَم ناو

 صل اناتسل لو نا حامي ق رم ناو ريطانملاب نكلو ىلقاثملا نزو ال

 ناجل 0 22 لهو ا لا داليا د با نأ كغ الو

- 

 ممل ها وأدي 0 كنأو اماكمجاعالام 2 1 3 هئادع لاقو

 | 00 مد 0 15 .دمأ هلق ن- ٠ اماف مالسلا هيلع

 0 نماهديعصب ةءرقن» 0 .اما ةبرام ىلا كراع ةدإب

 : |ا0اا رعاهىلا ادهم ريشل ةصاخ شن واط برأ ,علانامحر رممرق 58 0

 | اة هوسو هيلع ال ا ل ,ذ ىف ,أنع ( ىور دقو )

 امرحو ةمذوحل ناذاريخ اباهاباوصوتساف طاريقلا 0 اَض دأ نوحتفتسم

 : دع ,رثلاق امءاوجرخاف هنبامضوم ىف نالتتق نيلجر مح 5 راذاف

 : نينم ولاريمأ رح نع(يورو )اهم رثن ةنبلعضومىف ناعزاتتي 0

 0 000 هللا لص هللال وسر 1 كاد هللا نحو

 : (لقو) نو اسكت محل ناذ ريخ اهطبش اوصوت.ساف رصف ىرنب يلع

 37 اودلوو هدلول مالسلاو ةالصلا هيلع واعد |ممع هللأ ذر سانع نهللادبع

 هيف رابف بوعد باحادق هنا مهلا لاقف ارصمرصم تيمس هب ىذلا ميرصم

 ات نسحا امد ينال مأوه ينل كرابا ةيلا ضرالا هنكساو هتبرذ ىفو
 رعاشلا



 ه٠١

 امييح لح ثءيح سفن ل اك يوه . .ىئضناو ةماللل 00 تن ا

 . نيح لسو هيلع هللا ىلص هللا كو نأ نطولا تدل نم هؤملا ةنيبحو و أ

 دإب تحأ كنا رعأل هنلاَو لانو ةبع كلا ل ةك نم جرخ |

 هيو الق ريدك أو 0 زع يلاعت هللا ىلا هللا 1 بح[ كلناو ىلا هللا ا

 تا كنم ين وخرخأ كلهأ نا الولو لايف هللا لاما ١ ءرالا |
 وهو ناوتع ئجأ تندالا مركو بنيطا طع دارا هلا
 اهماعنيمت الو ةلب 01 لاقل اخ الاس ولأ ندب يدوي ال ةلاج ةليضف ١

 ميئلبم ةسنلاو هير لح ةنالا واع ل يتلا ةيكوللا من ازملاو ةيلملا معلا الا ١
 نطوملا ناك اذا اهسالن الط اوناوخالالانذاب قلعتلاو ناطواالاب ث ثيشنلا لا ظ

 اهذبل ناطوالا :نعأ يهف رص. رايدك ةداجملاو راتينلاو ةداعنسلاو زنلا تنم
 نم _تادالاو قالحالا حيض انام توا ا ةقحتسمو ظ
 اعرششو القع بجاوندلاولاربو اهمنككاسل مإ اهنأ ( 1 ) نيتفظم نيتهجا١
 تاربملل ةحتنم تاريخلل ةرمثم مم ةراب دودو امعأ (ةيانلاز ناسا لكىلع'

 0 هب داق مهلا مجرو هنارع . اهئانبا ىلع دوعي اهربفا ظ

 تسح !ملاهأ نما ربل تاهس تاسح ذو ةفعاضم افامضا دارنا |١ وقلا ١
 ير الاف تاجا رس كار رك نفه رح ال تناك اذلف اهلاطل تارا اًضيأ | ظ
 تناحلابهيلعو رص هيلع نيالا ةتعا نم“ ا ينفذ براقالا ام من نا'

 ء”دورضم قة ءارسا ةرتثع كربلا تعسف اضنأ (ىوار )01
 نيس ىف ليقو ابك نيضرآلا ىنامةكر ٌرصِح كار الواب ىف
 نا اهم رانمو.ضرالاق راشم نوفعضتسي وناك ن يذلا موُقلا انثروأو ىلاهت هرت |
 رص. مالسلاو ةالصلا هراغ لاقو ربعم ض رأ امزانعو لف 0 قراشمب دا لا ا

> -5 5 



١ 
 7 جاجح نير صن ىلاليبسله مأ | رشأف رم ىلا ليبس نم له
 /نسحأ هآَرق ره هاعدف ميلس ىننموهوةروصلا نسح ناكهن ال هلص 00

 | ربءأ هل لاقف رشالب سانلان نحن اكسف هرعشق اخ نسح رعش هلو اهجو سانلا
 / رم ىلب لبش رف هن هنب دملا نمهج رخال ناهيلارصن مهشتف ىدل قوتك ان نيمو

 ا مق دق تمس نينمؤ اد ب هللاقرصصن هعدو الف هنع هللا ىذر

 ا ؟رابدن« اوجرخا وأ أف ولتقان ا ءبملءانبتك نأ ولو ىلامتهللا لاقل اقف كاذ
 ”ناسيعشلاق ام ا 0 اقف اذ اًذهنرقف هولعف ام

 ” كءاطعرصت ابك تقع ض ادقوهبابالا يتيفونامو تعطتسا انحالسالا الا ديرأ
 : يلقصلا لوق ناطوالا بح يف ل ا ندد كا اضوح كلذ, ن وكيل

 " اهراك دن سفن جيم ىمالاو ةاقص 0

 امرا كدا ىاذ ا

 هب قريضيع -ٍ ءام ةحوام و

20 1 

 00 لوا تحلل الا ا امى 0 متمطتسا[مكدا ٌوْفلَق
 1 . 1 ' لوال ادنأ هفنحو ىقفلا هفلأ أ نضرألا يف لزم 5

 ْ مهضعب لوق:نسحأ امو
 1 داو نرشلا ل لي ” ةفقو ةيرفاعلا عد ىلع
 الم نكشف نتانإلو . .٠ ايلع الزاد هبه ذم ىلو

 ( 21 لفدد

 1 5 امد رصفلا 014 نيو 5 ريد ان كو هو : ادام“ لاو



 ٠ د يجدأ تابأ 2 0

 ٠ من 2 كاب كيد ال لبث

 ٠ ةحيسف داليلاف نع تدض نال

 ةلد« مارا ر حسلاب تك ظ

  1مسرعا سل

 كواملا دحأ طاخم رخآ لاقو
 مكناود 0 يناذينومركت نا 1 ظ

 _ ةنسساو هللا راف متنها نا

 هر لو ةداو

 00 ا هدي

 لوقت ةأرما 5 ه ةلدد لل

- * 

+ 

 - رصم قح ىنرخأ ل
 م 1 ودا ل 0

 اد ب 1 2 اعلام

9 

 لهد تعحجرولو 5

 نق هايل 4ع يلاعت هللا 2 ويصر باط ا

0 

 يانمزودنيطلا 8

 1 ثءح ا 1 0 فرش كلذ نا

 لها بحرلاب كيدان الو ىدل

 نحار ع 2 ااراع تايضطو

 قلت الذل دالنا رحسلا نم ىدتمف

 لإ 1 هيك تويح ناك لكف

 ناعدمو عاوطف تيش اف

 اساوخ ايندلاالو منن |سانلاال

 اك اهل م-هراغصو

 أرحم نسزالا بج الو

 كلذ و نسخ توا طولا روحرم مالكو نولغلا لرئانا

 برجلو هنو بح ءاذب نر أ ةماسأو ترش م لوق

 ادانع ءاد لك

 ادالب ىذا تلا 7

 نابنلا لتشارك ةيويتسدتم عالتسالا عار | 0 نكو 0

 نسب اور خا وأ يسفنأ اولتقا نأ مهلع اس اينتك انآ قلو ىلادت هلوق فدل

0. 



 لجل

 | اميلع 0 نم ىلا بحأ فين يم ينب نم قرسخو

 | جات اح يح لدح ةنبأ تيضر ام امَلَو تايبالا ةيواعم عمس مف

 مهضعب لاق اك اهم الا حدمت الف هتيدابب قامتلا ري مك يلرملاذ مجملا جولع

 ُّ ءااولاضاانيب نابيشلسن نم .- هنساحم يف ادرف رهصلا وأ اذه

 كلذر ءاشلاراش اف كو لا بتافك 0 2 نم ملسلا 9 لاَصلاَو

 دل ق داوقفم مدنع ز لا نحل ةيدابلا 00 أم يللا

 نر هنأ وأ ملع ىلع ران نم ر 0 0 نك

 0 ندمتملا فالخ مغالب ر 3 وأ سمش ميضلاو مغحلا ن

 0 ا

 ' ناطوالا نع كلذ بغرف ناوهو لذ هل لص- نم ىلا رلظن الو ةعفنلاب

 0 يغرلا فيرشلا لاق 3

 000000003 رهدألا ايظا رثكت - .ةدإب رع ترا ال ىلا

 دادنب دج ىقاللا قوط الو اة.خركلاىف قزرا ام
 00 دعا ]ن1 جدي

 5 00 ل ل ارا ا

 تبطحهناطوأيفطرلا لدنملاف ةصقتمناطوالاتناكاذا ل>زاو ا
 هن

 ف 3 5 - 5 2
 نطوداا كا تس 7 م -- دحأو نع نطولا م لىو

 : هلو 5 أ ىو ابا 0 51 معلا 2

 000 داس ايلا لها ىلا لمحت... ليان ضرأ ن 2

 يقم ا أم ا لع مهصر ب 8 35 1 هه ال ل او

 8 ) - 0 37 ذا ! ايف م / ا 1 5 1 دقو 3 | 2 تور 2 اذان : 2 5 م 4 0



 : : _ 0 دما ما تلة نا اب د . + : + م مرا لا يا ا 1 ديل د
 5 0 3 0 0 ' 1 4 دج ون كن عدرحا 7 2 1 . ب دع هب 7 7 -

 3 ٠ 3 0 4 1 / ا 2 5 - اب ا 3 2 ا] 2
 : ١ - 5 9 2 هب 0-2 تكذب 1
 / هج 4 72 . 20

 ' ا : " هةزيخ 00 عله يد ا
>7 < - 1 0 1 2 
 5 ري 0 2-1
10 2 
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 ديم تابشلا نايصمنأ هيلعو هنأ 1 0 0 ان |

 ظ (رسكلتوإلا 0000 0 ]
 نيكي ىملا ىف يناكم 0 ينريشع ضرأ قاتشأالانأ اذا 1

 نيللو هارخ يف ضتخم تيدغ ٠ لزتم لوأ قاتشأدأ للا ل ١
 ينبع ةادقلاب هانت نمو ىرظانلئاصالب ءاعر ضورو ١]

 3 طيلخنا نوديوحلاتانب .تنأ اذ دوهلا ىفاال لا ْ

 نيمأ الو رم تسلق .ىونااىلع دوهتلا عرأملاثأ اذا. 0 ٍ

 ارسم نطولو هيداوح ىأ رهدلا تان يواأ تاب دا

 طرأ لانسلاب< قلعت قيطا ىدابلا نا لاق نب نديعلا سل يد ف 1 ١
 لفت ال ثرح هترضاحو هتتيدع .رااطا نا 0 داب لاذأ ناسو |

 هزعيربو داتفلاطرخ لبستسيو تاولفلا يف عام الا ل هتدأب نم فلملا 'آ

 لديك داتعاوا ابملع هلقع ضارتو اهمايخ ينكس هعبط فلأ ىتا ىراحصلا ىف ْ

 هنع 3 ىذر هنوامع تالا امانا لدح تنب نوسدم نع يح ام كلذل,

 طقسع رك ذتناو ابسان ىلع نينملا رث كت :اكماشلا ىلا ودبلا نماهلقتو ||

 ظ دشنت ىهو مون تاذ ابعمسف ابسأد|
 ف.ينم رصق نم يلا بحأ هيف حاورالا قفخت تبل. 1

 فيغرلا لكأ نم يلا بحأ يتب رك نم ةريسكلكاو 1١1
 فوفدلا رقت نم ىلا بحأ مف لكك حأيرلا تا ولصأو

 توفشلا سبا نم يلا نخأ -ئيع رهو ةءابع سالو ٠0

 نولأ ط دم ٠ يلا 6 لروح د , ريل حبا 2 7

 فوفَز لس | نم ىلا تبحا 06 3 انطالا مد ركو ع

- 



 6» باطم 2

 قالّحا

 قف ضارغالا

 )» تاطم 2

 يف بيغزتلا

 3 / مر ود قاهريثكت نواغترو ةرامعلا لس اسوو مفانأ 1 ةرئاد ميسون ىف نوغناب

١٠ 

 ل تايرا ناف هنيوزل عمو نارمعلا مدام مزال وهوديلا ةعانصو لمعلا

 مهب أرم عاق رازوفاختو مئانصلاو نونفلا ل ةلود ن 0 تاداالاو

 نا 0 ةسيفتلا ه كلا مول. لاو ه4 افلا لهأو مقا اناا ف ميم .ساكم ة ةوهن

 :رادالاو لاوشالا قداعةالا الواو ةييسلكالو ومالا و نبل | نم مئانصلا

 نوئحبي وءاهروثنءمظن و !مةرفتم ممج نو رشاببو اهريسيناو أمن مدئاوف هاك

 مهضا رغأ 3 اخو اهمضتقت مهحلمم 0 ةدنأ لك دييقتو ةدراش لك ديشن نع

 ظ : ' اهمضترب

 راك ما نأ ن« هبت نع الأ 0 نطو هلل ندعلا ةداراو

 باطخلانءر لا عا لاق ناعالا نم نطولا بح يثمدقعأ ىف عراشلا

 ةداعس هيدعو هللا 2 ىلع لاقو ناطوالا بحي دالبلا هلل 3 لآ فر

 ترمامل نطولا بح الول ءامكملا ضعب لووول وسو نركين ل

 ” الا سس لع تفرق ةيدالا .تلخد ىممصالا لاق ةيمنلا ريغلا دالبلا

 مراكمو هدهع نسحو لجرلا ءافو فرعت نأ تدرأ اذا لاقف يندفأ هل تاقف

 لاق هاوبخا ىلا هقوشو هناطوال هنينح ىلا رظناف هدلوم ةرابطو هقالخا

 3 ْ 3 رعاشلا

 | | اه باقل اهاذق برام" ١ ديلا لاجرلا :نانطوأ بجو
 | اكل اوخ ايفاملا دروع ملت ركذمهناطو ء!ترك داذا

 ٍ اجكلامرعدلاهليريغيرأالذاو هع ار 3-5 1 نطو ىو

 3 (رخآا لاقو )

 7 ديدجوهوشيعلابووت سلو ابصلاو ةبيبشلا هب. تبحصدإب
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 قوتسيالدقف يبا ابضارعأو مفانلا رهاوج ةزايح ى ميشنا 0 هل
 هسا م ا هما

 هيدمتملاةللاماوت 3 ا راوز كاف 0 علا باد والا ا

 امنيدنتل نع مطقي نأ دارا نفاهريغنعزم تن 0 اند ماب ىمستت 0 ١

 ضرتعم ةتيمللا ىف وبف اعرش ةهدْلا ةروقخلا | تطفو ار 5 وأ ايدل

 فاصتالاب امل ةيملالا ةنكقث رو تح الدار هاضق يف هالوم لف

 ةدحاو ةماسانلا لعل كمر ءاش ولو هدعاسي نا ىذلا 0 نف ندلا اذه ظ

 لكف مالسالا قاطن مسنا دقو امأ راركسلا لوق ينعم اذه يف انبسحَو
 ةفاكدنعةيراج ةفلتخملا نايدالاب كستلا ةصخر تناك اذههف راتخ امو ءىرم رمأ /

 ماظن ىلع اهم دوعي ال تأ مرعب ةميقملا كمل او فلاش وأو ل ا

 ضعب لوقنسحأ امو لالاولودل[ق وقح ىف ررقم وه اج لل ىلإ
 مارا لذا

 اميدو سفن لك اهورذ تلق دلاخ ما ةينارصن تولوش

 اهرب اليجج اهجو ال ناف . دلخ ما ةيارصن كنا ا 1

 اهنويع ورز ريطلا قاتعدلاذك اهنيع ةثرز ريغان بع

 ةيروتلا نم هيف ام عم رعاشلا لوق 3 0 ظ

 يهرب هحجولا ل مآ يرق يأرم ظحاوللا قرنا! كل 1

 ام نسج[ ءةرزا تحن شل - هودخو لاو 00
 ةعاررلات هولا مفانا ىف مدقتلا وهو يدام ندع : ( يناثلا مسقلاو ) :

 ةسرامم ىلع هرادمو ذالبلا نالتخاب افعضو ةوق فاتؤو الا ةراجتاو

 ا

 « لطم د

 ةمذلا ةيرح



 « لطم
 مفانملا ةناع

 نع هشوع
 ندمتا

 ١ لطم «©

 نيب ةلضافل

 ةحالملاو ةح

/ 

 ةعيرشلا بدأف اكسذتمو هيلع اظفاحو اكسمتم ه نوكي نا لقاعلا ىلع قيم
 ىذلا لدعلاى ا مجرب اههالكو ضرالارمع ام ةسايسلا تداو ضرتلا نا

 |0118 مل دف ضرفلا كر نم نال ن نادلبلا ةرامعو ناطلسلا ةمالس هب

 هسمأ ةءاسالاب لظأو هريغ لظ دقف ضرالا برخ

 نيسحو ىنغلاو ةورثلاب دوعت ىتلا ةيمومعلا فانأا ىه ( ةيناثلا ةطساولاو )

 ناف ةيعيطلا ةملوالا ةلاحلا نع اهدعبتو ةيعمجا مومع ىلع لابلا م تاو لالا

 ان دع ديو ةداعسلا مهط د الا ب قوذت نيلسولا نيا ماجا دنا و

 ' 011 ة موصخ ءايشأ ف ةيرخ تامدكت 11! ىف ناك اذا اماو.اماوتع

 راصمالاوكلاملانم اريثكى رن كلذلو ايلحم الا ندقتلا اذه دمي الف ةحالفلا يف

 كلإملا اهعانطصا ىلا لصت ال ثيح اهف اوعربو ةيصوصخ ايازمب اهلها زاتما

 0| او ةكلم اهريغ لثم ندعلا باب ىف دمع الق كلذ عمو ةندمتلا

 جاتنا ىف ىوقأ الثم ةحالللا نفق هيف افعضو ةوق ةفلتخم ندفلا م دقتل ةحاوملا

 دقو هيفراع دنع نآرمعلا ةرئاد ميسوت ىف اهنم معأ همفنو ةحالفلا نم ندقتلا

 اهقرف لب ضرا يف ايندلا مفانم عمجم مل ىلاعت ل نا ةيملالا ةكملا تضققا

 يراربلا زوافم بوجو رافسالاب الا بستكت الف ضعب ىلا اهضعب جوحأو
 ةكلملاف بساكملا بلجنو براجتلا بسكيو بئاجعلاعمجي رفاسلاف ر اجلا

 ةيلباقل هب ل رايدلك ةحالفلاو ةحالمل نص نا مج ال هللا 0

 ظ قئاوعلاو عناولالاوز طرشب لك ذي لع نقلا طئاسول ةروخ ا ابماظتنا

 ٠ لوألا نوطأت كلذ ىلإ راشإ اك ابمارم كاردا ىف كلم ابنم واخنال ل

 ىلع هنم لصحتو ندعتلا بابسا ىف اعاد عراست اسنارف نا هلوّتب اسنارف كام

 كلذ الولو اهضارغا ضعب ميمت نع اهقومت زدلكنالا ةلود نأ الا ريثكلا



 لام لقم

 * نطفلا بابرأ هنيدمت نأش ىف هلاق امو نطولا اذه ركّذ ىف ف
 سانلا 'ريصمل اهتز رم ريتك | فرايتملا سلا ايمشا صم ىف 0 ا

 ىذلا ب يجعلا اهعقوم نسحلالا كاذ امو مهسساكمو مهمفانمل امف مهعامجأو اهلا '

 لأ اهزأ رعاو نا سلا و قابسن الا نت اننا ارسل ا عاسنا ىف عرسأ أ ظ

 قيتلفملا رؤفدلا 5و روسفلا ل لع ل 1 نم ندعلا ةجرد |

 اوثشنأو 0 مهعابط نس الن واحلا روص اهرهوج ار 1

 اوقاذمأالانم مريغ ةطلاخع و قئاقحلا لع 0 فراعملاو مولعلا تار 1

 اع اونبدت نارمعلا مئانصب ا ونيدمت امو قئالعلا ةرثكو ءاطعلاو ذي لا ا

 نايدلا كاملا ةدحوب نطابلا ىف ؤاكحو مهضاوخ فرعي ناكونايد الا نمهوذخلا

 ديحوتلا : ةلداب ةنوحشم رافد ترظن اذا ضايرلا قرو
 لامكل كاذ ذاناتموُةلا ناتطساولا ةعدقلا باّمحالا نم مهف ققحف

 لئاضفلاو ةيندلا باداآلا قالخالا ييذه (امهادحا) نارمعلاو

 هنوصت ةيظفحت ةدام هريغ عمو هسفن ىف ناس الا كواسل ىه ينلا ةيناسنالا ظ

 .اماوهشنع سوفنلا فرص نيدلا نال ساجر الا نم هرهطنو ساندالا نع

 ابيقر رامغلل ارجاز رتارسلل ارهاق ريصي ىتح امادارا ىلع بولا فطعيو

 ىوقأ نذلا ناكى ملا اذهف اهاؤاج ىف امل احوصن اهتاولخ ىف سووفنلا لغ ١
 لدعلا كالم هنال ناسنالل مامز وهو اهات ايندلا اللص يف ةدعت |
 4 رجتلاو ليدعتلا يف لمعلا رادم هيلع يذلا وه حيحصلا نيدلف ناسحالاو |

 ط0 66ه 21110000-ل-لك1كاا100ع ووو ا

 ا

 0”. ا ا لا

 باطم 0

 زيدلا 5

 كلامملا يف
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 ثتالصاوتم دئاوءو تالوصومت الص نم نطولا ىلع هللا هائفح هل 1

 00 12 1 الا دلا هدفا اكد رم طاح ناس لوقت

 107 لكح ناع كيلا قت . اهندسادق ءاضيادي ننك
 داسجالا ف حاورالاعمتكلس 2 اهيلوأ امئانص هلالا ركش

 امل ةفعاجو ناونأ ةسعو ةمدقم لع تاتكلا اذه تدترو

 , ب لوتس لمألا غولبا وهو لوبقلا هللا ىلعو تاحتسسم ءاعدلا
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 ةرجشلانا ام مفانلاريالاوذنلا ةلازا 00 دس اكناولانا كشألو
 ضرئلازايا د وهجاتاذباذج | عنايا رمثملا ءاّمباو سبابلا نضْملا ميلقتب رث

 ىتلا ةيمومغلا عن 3 ةانأا يف ةلرج ةفح في 1 ةليلج هبل فينصت دوصلاو

 ةمئانلا 3 ةيرغلا بتل كلا ذاك رم اهفطتقا ةيندعلا 8 عيسو : نطولل ام مم َ

 رتل لاباابحنسأم مم ةمفاثلا ةيواشل رف | تافاؤم نم |مينتجاو

 تانيا لئالدلاوةحيحصلا ثداحالاو تانيبلا تان الان |مززعولابقا ندحأ
 3 5 رعشلا مالكو ا ايلا بادآو ءاكسملا لاثنا نم ريفثلا ملا !متءضو

 0و هدا || هدأ و ماهوالا ن :.هذلا ٠ نهب جاتو مال هيل حلل 1

 حاجنلا هبقعيو ارخذ نطولا لهال نوكي ام اهمعدوأ دقق ةلمجابو ةدايسلا هب |

 ةيرصملاباد آلا جهابم ىف 1 بابلالا جيهانم امتيمسو ىرخاو اند ا

 فينملا رصم ى  يناحو 5 رسلان طولا اده كذح نلف هروح أمم 0

 ةرضح قيمحو ريدج لب الا دما وه 0 ىلعأ هيأ اول فراعملا ]

 هدلاتو نحلا فيرطب اتمم هدلاو لظف لازآل_ نقولا
 ديلا عنطصم قيفوت ىلع تلد. املالمأ تفداض ةعئصلااذاو 1

 لوطتلا عانطصاب ناطوالا بح لئالد ىلاعلا هبانج نم تديدقف

 و «لعج ةنلا دوش اهذج لحن تي تيرا 0
 ندع لع هضم نإ كواطاو نطولا: هعيذص نسح ركش كلذإف ةنجوا

 نسل ءانثلاب هلال لئاضفا |

 تاارغو ةفاغر نيس كالوأ . يذلا لع اين ل0 ١
 بحجاولا ضع هل موقت ابك 2 ايحلاهايح ضو 000

 ةيمجج مفارلاو و كحلاو كاسل ال ماجا مقنالا ريثملاو مظعالا ريزولا |
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 نسحتسمنم مهنطول لاه ألا سئقاو ةريشع كب فانك لاو فارطالا ىف
 ناهرب لجأ و ليلدلدأ ادهو ةريسل ةدميف ةرثك ى صح الام نونفلاو مئانصلا

 ليقامحصو نامالاوىنامالا ليدعت ساط هب اطدعو نامزلا الداعدق اهما يلع

 امفاوم نمار

 سيل اناظر الا م ٠ .انكأسو اندلا يه يضم راد
 ليغلل ح رشلاو ةمدقم رسم اهلجدو دادنس يهاب نما

 مايقلا ىف امقرتب دهشي الو ةيندقلا يف اوهدقت نالادححي يذلا اذنف

 ةدنجالا كلاملا يلاهأعم ةدولل قئالع هيضتقت امل اهناعار.وةينطولا قوقحي .٠
 نطولال اها 3 الاخأ 0 م 3 0 3 ل |

 بارغالا نمسا نسح 0008 ءةف الا سيطانغع موبذجو بناجالا عم
 مهقافو مهقافر اوظفحيو مهقالخا أو 3

 نطولا بر رغ يعرب امق مهناطوأ يف سانلا داعتال

 ندسح قام سانلا قل+ مهدي اشيع تش ام اذاو

 ١ ردقب ةيعانيعي نأ نطولاءاضعا نموضع لكل عسجاولا نم ناكاملو» دي ير
 اذه كل

 1 0 2 . 1 3 9 باتكلا
 حصن و ةيمومعلا هنطو ع هعاضيلا لام سار نم هك 2 لدْبو ةعاطتسالا

 تاحو ىدنعاع تدجو قده تلذ 3 ةيم ولعملا 2 و و ثثاب هداللبل

 أ

 ةهربهنطو مدخ 0 الع تاننلاب كاع د! عا تلقف ا رامضم ف :

 4.دخ قا رط نأ مولعملا نمو نطولا 0 قست هيلع 0 نمزأا نم

 2 ىجعب_ نم ضرك ىلا ءجرب اهانداو ةدمقم هدد دس ابلكو هديدع

 اناوذعملا ىلا 0 نيعب نما ادانم حايصلا 2 كتعمس يما
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 مقانلاو فراسملاو مولعلاب سوأسلا ديراو سورعملا نطولا زم دقق
 لع نيدملا دعاوق هيف تراصو اليصأتو اسيسأتو اليصفتو ةلج فئاطالاوأ
 ا انآ نقل ا نم اهذوحو نككو نيك نادل
 ةيلعلا ةمجلاب ثايبملا رأريسأ نيبو دوهتلا راوسأ 12 ينيف كاز 5 1

 تايلمعونوئفلا لءاوعب ةعا ريلا بادآو مولع ااماعم تفل اىتح ةيولملاةوننلاو |

 تماقتسا لدعلا ىرحت و ةعاربلا لاك ةراجتلا ةء 0 اودةعاسلا

 تمسو هلل 0 :ا كر ثعو روهمجا حلاصم تادتعاو رو الإ ظ

 بترا :تاةق كمثملا كلاما نين ريصم تر رخاو ةيمع الاقخ زدت املا ذكرا

 ىلا ا برات ئاوش نع ةهزعمملا راطقالا ىنهأ ةقرشلا دالملا ىف 0 ظ

 - كفوو هراط كالا قوق ة اهكورنم همكرلو ةرخارجا هدر -

 دروو 1 لك كلامسلا عيفر نمو كلاس نك كلا لا ظ

 جرفتم حارس لك اهدصقو اهب ةعاضبو اهدْؤي ةعانص بحاص كاملا ْ
 عا 5- ىر : 00 1 قردمو 0 «هزتتمو

 ا ًّ

1 > 07-777 

 4 بل

 أم عم ةعراز ريغو 3 0 نيب ى 0 يقل لدملا نيعب | ل وحشَو 0 8

 فتااجالل ءاقصلاو ةيللا ضولختو 0 ءافولا لمأ عابط ىف

 56 موسم نول 2 َ 0 اوفولا 0 1 ش

 افولا كاذ مهل م .اوملعتف مبان ماع لكح يف محل ىفاو

 اهدادعةساتوقدق ة هريخ ةلانامز 0 هدهىف 0 ةسايست نسجل : ]

 بارغألا ةرشاعم تاطلتخا دقق ةريخذو ةدمج ةيرامعلا ةدانز توك امنا
 -ي



 همالس معأو هن الص منأو مدقلا هلل اد ثدالل ا وجو نشأ جشم دعب

 لها دما او مرماعج لسرلا ميظعلا قلما ىذ مركلا هيبن ىلع

 ندشارلا هئافلخو نداحلاهب احصأو مايافاو ك1 هلا ىلعو مقتسملا

 ّتلامادأ ةيليعامسالا ةيزيزعلا ةرضحلل ةيلعلاتاجردلا فرشأ خولبب ءاعدلا مث
 لكف (دعب 3 0 و دام اهالع رصعلا اذه ديدجتل

 0 ١217 لاح نامإلا اذه ربع اذشل ئشانو  نازمعلا لاج ىشاع

 اهوهمو مدقلا اهزع رصل ها هانا ىف ىر. ثيح اروبح هبلق

 ةءاغ ىلع ريسلا ةدحم تلاز ال امءاو لوالا اهدعسو لثؤملا اهدحمو ميخفلا

 ىلع ذوحتسلو ةعنملا ومسو ةداجلا ون نم رفاولا ظحلاب ىظحتل ةعرسلانم

 ةمقت ىهزأو ةرومعملا راطقانم رطقىهن هدأ ريصتو ةعفرلا ةماخنو نأشلا ةماخض

 موحرملا دهعنم الا بيح هادي با و بيجعلامدقتلا اذه سيلو

 هتقاطردق, تانسحلا نمرصميف ىددأ مهنم كف هدعب نم هئاثروو ىلع دمت
 تربظ ةنهارلا ةلاخلا هذه يفو هدصق صولخو هتبن نسح ىلعو هدهجو

 ايلع ةينلا افصب ليعمسا ىعسم اهالعم ىف راصو ايلج اروهظ نارمعلا ةداع

 ىعشلاهلبقم مب ءافصلا ةينونيدعلارغثنمتزافو قهتشلو بح ا تيظحو
 "2 املا رزارحأ ريع هلاق ةتنماطادق هلصأ نكي نمو



 تمارجج

 ا رمملا تتنانلؤلا هانم

2 

1 

 فيلات

 هناوأو هرصع ةردانو #2 هنامز را

 مفانملا رشنب هنطو عفن ىف دجملا

 مظعملا ريمالا موحرملا

 ( نويسموقلا سلجم ءاضعاو ةمجر' مق رظان )

 4 ةيناث ةمبط ف
 © ىربكلا ةيريمالا ةعابطلا راذب ةعوبطملا ةخسنلل اقبط اهحيحصتب ىنع

 -46) زب( وز

 » هعافر دم ديسلا فلؤملا ديفمل ةظوفحم عبطلا قوقح 1

 <« رضع ققازطا نم برتلابةسنملا مراكب ستظل ع 0
 ال ل وح ل رش /



 ةفح

 ةعاجشلا فب رعت باطم < ٠ مب

 عادا

2 

55 

214 

2 

 ابلق سانلا مجشأ سو هيلع هللا لصدنوك »
 ةباحصلا ةعاجشب عيمجا نم فارتعالا .

 لاطبالا نم ةعاجشااب رهعشا نم

 ىأرلاو ةءاجشلا ىتايضف نيب عمج نم

 برحلا تال !نطاوملا ضعن ىف هنم دصقلا ناو فيسلا حدم

 ةبرسسلا ىلع ريمالا هذيملتل ميك ةيصو

 هشيج رظانل كوالا ضعب ةيصو
 دقع ىفوداهملا ىف ىعالا ىلو باوب مث شوبجلا ءارءا نوك

 دوهعلاب ءافولاو دوقعلا

 قشمد حتف دنع مزرال هدهعب حارجلا نب صاعةديبع ىنأ ءافو

 ىرسالا قح ىفلانقلا دعب ةةرملاو ةقفشلا نبع درجتلا مد

 دهعل اب برك ى دعم نب ورم ءافو
 عئانصلاو ف ولاو,ةراجتاوةعارزلالحأ ةقبطف (عبارلا لصفلا)
 هارجأامو ةمعنلا ىلو و.دخلا ةدلاو اهترجأ ىتلا ةيريخلا رئاملا

 ريل كلاب سرد وم اين ىوومتملا اغاللخ بانج
 اثا, بتارةداعس تاريخ

 ليك نءةيمومعلامفانملالاكسل بولطملا ماتخو بوغرملاء ات
 ةعرمتاكرش

 ةررصملا ةيعرلا ةحارإ ةيرإبلا اًماودلا سيسأتو دهعلا كف

 ةعدقلا امن هنت نكون نال رصم ميسقت نا

 ديعصلاب مهنطونوةراوملا لصأ
 ناسدتسالا قو عقب عفانلا عدتبملا] ومو جدتم لكس يانا هنأ

 ةعابطلا رود متن



 ل وواسع

 نا دعب ناهنلا ةفيذح 5 بهذم ىلع ءاضقلا 00 بلطم 7

5 / 
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 نامزالا فلاسفف ةعبرالا ب هاذملا ددعتب ةاضقلاددعت ناك

 ماكحالاو ةيضقالاحييةنت ةي رصعلاتالماعملاو لاوحالا ءاضتقا

 ذودش نودب رصعلا جازم قفاوب اهب ةيعرشلا
 ناش ىف نامصلا ةءالعلا ءاتفاو ة>احلل ةغبرالا ريغ ديلقت ةحص

 تاظوحلم ضعب عم كلذ

 مهعم سيلف نيملسملا مث لمحل ل نم ثيدح ٠
 ةامقلا ةناكمأ
 ءاياصوو: ىضاقلا تنادا:

 لقتسملا ركسعلا ىذاق بادآ
 ةالولا نم مهريغ شيتفتكسمانلا ىلو فرطنم هر لاوحأ نع شيتمتلا

 نومأملا دبع ىكنلخلا ىؤاقلا هتخا نيا ىنملا ةب واح ىش
 مبميجتو ةاشولا ىثو لوبقمدع

 باتكلا لهأ ءاسؤر

 ...طبقلا كيرطب باذآ
 + دورتلا حرجتو هتلدا

 برع نم هعم نم ىلع مورلا رصيف لبق نم مهمالا نب ةلبج هزم

 ماشلاب مالسالا تر كر نانع

 مهمترشاعمو باتكلا لهأ ةطلاخم
 قافنلا الا جتنيال هيلع هارك الاو نيدلا ف بصعتلا ضحم نا

 ادة كا بصعتلا وه 5 حودمملا ناك

 نيدهاجلا ةازغلا ةقيط ىف (ثلاثلا لصفلا)

 هتماوش نم هنسفنب 'ريظعلا بزحلل كاملا لون نك
 براجتلا ىلوأ.ءايلعلا ةرواّم براحلا ىلع بحي هنا
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 ا

 تح يش

 هريغو في رشلا سدقلا ذخال ةيبيلصلا بورما نم ابروأ ىف جتن ام بلطم

0 

 مالسالا دالب نم

 . فاصنالاولدعلا ف سانلا عيمجةي وست ةيضتقم ةيءالسالا ماكحالا نوك"
 ةرإبلا تازوشملاو ادلع تقر

 ةيدابلا ةرئاودلا خيش صئاصخ

 نرودب هصئاصخ نم وه ام ءارجاب ةيحانلا خيشل صيخرتلا
 ةميسج رومأ ىف الا ماكحلا نم هقوف وه نمم ناذئتسا

 تامولعملا نم دابلا خيش هيلع نوكي نا بجي ام
 ةيسايسلا فراعملابابرانم ة.بملا تايالوال بختنيكملا نوك

 ةيفاكلا تامولعملاو ةمزاللا ةءافكلا مهيف نم
 ندلا ءانمأو ةاضقلاو ءاماعلا ةتبط ىف (ىناثلا لصفلا)

 لا ةفرعع أ 0 نييعرشلا ءالعلا ىثيني هنا بط

 ةيلمعلا ةيكمحلا مولعلاكةيرشبلا
 هردق 00 ءاضقلا بصنم

 كلا الع كك فارخالا هاك عم ءاضقلا بصنم عامجا

 مهعسن رك ذو رصم ءاضق هتلئاعنم ىلون نمو باتكلا
 رمعم ءاضق ىتاطبطلا ىطولقنملا نيدلا جارسس رع ىضاقلا ديلقت

 ىباطرطلا مساقلا ىلا هدج بسنو

 رقم ءاضق قالعبطلال طسواغنملا نيدللا ءاسحر كب ىبأ نب دمج ىضذاقلا ديد

 ' ممم ناو اطبطب مساقلا ىبأ 2 ذ نع ةعرفتملا فارشالا
 كلذ ريغ ىرحللا هحولاب ةيمسالاو رابأ فارشا

 نايرعلاىلالملا دم خبشلاىلا ةقيرطلاىف روك ذملا مساقلا بأى ديس ل

 . مالا ةهج نم بسنلا ىف هل روكذملا مساقلا ىأ دالوأ ءاقناو

 000 ا رودس تاع اك ان ردا طاناشاب كيل ةدامسدي دج
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 مهمسس رغص ىف ىلاهالا ءانبال ةموكسللا ةرادا ميلعت ةباصتسا بلطم
 هتفيظولوصاب ةفرعم قدس ىعدتسيةم وكلا فنان الا مادختسا نأ د

 رارسانم ابلعجو مودعلا نع ةيسايسلا رومالا نامك بيس يا

 ةقباسلا نامزالا ىف ةلودلا
 نينواعم ةفيظوب سانلا هوجو ء انبا ديقب ةيوبدحلا سماوالارودص 0

 كالا ىلع اونرمتيل ظ

 هئالكولامتايئزجهضبوفتوا مايلكو» يالا كلملاضاصتخا م سورس
 مماعو مهلا بجيب ايف كولا صئاصخ 2

 رشلاو ريخنا يلع هيقاعتو ل ةمذلا 3 0

 ناسخالاو لدعلا ىلع رومألا ةالو لمحت ىنورعلا ىأرلا نوت 5 2

 ةيسسجلا دئاوملاب ةزعالا لع دوسي رومألا ةالو دوق
 سلاجلا فئاظو » هاب

 هنعةبوةعلا فيفختوأ ىناجلا نعحفصلا كو املا بصنملا بأد نوك » »ها«

 كوامال ةمسنلا» الحلا فيرعت » 4

 بنذلا وحمي الو ةبوقعلا وحمي ىناجلا نع كلما حفص نوك » 20ه
 دايعلا قوقح ىف نوكي ال كاملا حفص نوك » موو

 نمحرلا قالخأب قاختلاب ىلوأ مهنوكل بولطم كولملا وفع ناىف » هو
 مهحالصال كاملا هلمْمي امو ةيعرلا ىلع مالكلا »0 مد

 ةكلمملا ىلاه ا قوقح ئا:ةيندملا قولان ةايسملا ةيعرلا قوت 0 01

 ضعب ىلع مهضعب ةدحاولا

 ندملا نم عرف ىه ىتللا ةيدلبلا رئاودلا قوقح » ع1
 كلملاو تانوكيملا نكت لع ةيرلتلا ماودلا فرك ىبس م

 رلبلا خيشب ةيحانلا بيبر بيقلت ببس » +3

 نيحالفلاو ىضارالا ىلع امبدق ابروا ىف نيمزتلملا ريكحن م» مدع



 الغتو ارثن بدالا نم ةتاظبلا مام ىف ليق ام بلطم م4 |
 سسسنا/

 مسا

5 

5 

6 

5-7 

5 

 ا

1 

60 

56 

 م

57 
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 اهب جاثلا نفسو ةيرصملا كلاملا ىف جلثلا نجه 00

 رابخالا ةفرعمل ةب رصملا كلاملاب رواذملا عضا و

 ودعلا امهجنم ىلأي .ىتلا تابصخلاو ىعارملل تاقرحلا بيترت
 ةي رضملا كلاملا ىلع هتراغال اعنم

 و هيلع هّنلا ىبض هتافص نم ةفص هناو ىنغلا حدم

 هذه ىلاهالل اهفاعساو ةيرصملا ةموكملا ةورث نم جتن ام

 ةير و رضلا لاوحالا ىف ةليسولا

 قرشملا بك وك ضم نا
 اماقأو ةحاسلا
 نودلاب عانتقالا مدعو ىلاعملا بح حدم

 !كزيحا ةنيخلا ءانألا ةجونفا
 _ ةحارلا لامعالاب ندمتلا رمعم رظن حطم نا

 ردقلاو ءاضقلا رفاني الو لكوتلا ىفاني ال بابسالا ىطاعت نا
 توتكملاو 0ك دع أك ىلا قكشلا ةنمثملا ةروصلا

 ةيكملا ةيسايساا لئاسملا نم اهعالضا ىلع

 رومالا نم هئانبا ىلع فيرشلا نطوال بحي امف (ةعاخ)
 ش : خلا ةنسحتسملا

 رومالا ةالو ىف (لوالا لصفلا)

 ا ةوقو هم 5 ةوقنيتوق ىلا ىنارمعلا م اظتنالا جايتحا

 اهاوقو ل ني

 2 لد ع

 سانلا لاوحاو ةسايسلاب معلا ىه ةقينيلوبلا نا



 تدود 50

 ني

02 

 دس )هش

 نامي ةلوزغملا فاوصالا ةقباسلا نامزآلا ىفاسارف 71 | * بلطم ؟117/

 لزغلاو جلملا بيلاود ديدجت لبق ةيلاغ
 ةدافا تدافا ةب رجتلا ناو تاونس ةدع زج الب فوصلا ءاقبا

 يس لك هزج مادعب هنسح 1

 ريمزكلاب ىمسملا ىوانرفلا خوجلا
 ظ ةراجتلل رص.ىلا ةيقب رفا لفاوق دورو

 ت0 كسا ديما تملا اا

 دابعلاو دالبلل احلا داعسا ىف (عنارلا لصفلا)

 باونلا ىروش سيسأت
 ةردان رك ذو ءابولاب ىئاوملا قفن دنع رصءلهأ ربصنو رصبت

 نضيبأ روثب ةيزعتلا ىف كلذ بساتت
 ةيوودتلا بارك

 ىنغلل ةلصحلا ةوقلا

 نتفلاق ع لقي دالبلانم ةدلب ىف عئانصلاى لا ةءطلا فرد نا.

 اممف رورشلاو

 4: :دقلا 2 ناموا فراق ال ناك ةديدجلاّتا اعارتخالا نا

 ١ .هوجولا ضعب , ف ايما موقت

 نم متل ب عل نمو ةرصايقلاو 0-0 دهع ىف ديربلا دوجو

 ظ مالسالا كوام

 ايييالو لاويهر ةعلق نم ديرربلا زك ارم بيترت

 هل ديهعشلا نيدلا روب :لقنو لصوملاب اكتم ناو لثاسرلا مامح

 هكلامم ىف ةمترتل

 ةب رصملا رابدلاب ماجلا زك ارم



 هفرحص

6 

 م

25 

0 

 نيا

20) 

0 

0) 

 م0

 ةئمم نئ رشع وحن ّىف ةنسحتسم ةلاح ىلا رغم ليوحت بلطم

 بلاقلا يف م رع رخا 11 ةيلقعلا رصم لأ ىوق ظفح

 مقاما غولب ناب ىف (عبارلا املغ بتكو) (ثلاثلا لصفلا)
 ىف ةلج ءاقترا ةجرد ةيرصملا رايدلابةسودعلا ١

 خلا ةيلاملا ةءوكملا دهع

 رصم ىف ةربدملا جورملا ةيرورذ مدع بلطم

 :ذَقلا دود ةيبريو توتلا ةرجتش سرعو نطقلا غرر

 نطقلا ةعارزل ةأيلا ضرالا خيبست نإ
 ناسا نمل
 اهوعو اهئاشنا ءانثا ىف نطقلا ةرجشب ءانتعالا

 ةغامصلاي نولتلا نس> ىلع لينلا هايم ةدعاسم

 ةيرصملا ميلاقالاب ز رألا ةعارز نيسحت
 رت 1

 ايعارت رتخا نم ” نا 0 ذا ةيمدقأ

 ظ 5
 ىف ضرالا ن نم اردق هسعنب هن رح ةعاز 0

 دوهمّشم ب

 0 ىثاوملا ةيبرتب ءانتعالا

 6 نع ٠ ىملاو 0 دنع ضبا 0 ةسرلن » ءاتعألا

 ةممنتلا تكلم ىلا ا
 نيحتل زاكمالا دالب ىلا دنلا منغ نم صوصخم عون دورو

 ةعاربلا نم كلذ نع جنن امو اهفاوصاب' ةعانصلا



 اللا | #ا دل

- 

4 2 
0 . 

0 

 لوصفهيفو ةب رصعلا لاحلا تاحالطصضا عت ةيراعا تاحالصالا . 0 1
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 ىلالا تقولا | ذهىفرسهمدقتر ك ذ ىف( عبارلا زاملغبتكر(لوالا لصفلا) بج

 ا او عرالا عيسوت بلطم قار

 ةب رصملارابدلاب قلعتت ةيموعتاظوحلم رك ذ ىف (ىناثلا لصفلا)
 غئاقساسنابابرأ وب رهن نا ١

 ةحايسلا بابرال سهم 1 ىلع فوقولا مدع َبلطم

 أهرامع ىف رصم ىلع مهلغت نيح ةيوانرفلا ىأر »
 ةريحبلا ةب ريدم نايطا ةلا> »

 نيرحبلا ةضور ةيريدم نايطا لاح »

 ةيرراعلا ريثكتل ابيغرت ةيلاملا دئاوعلا عفد نم ىنثتسي ام » '
 . ةيقرشلا ةيريدم نابطا »

 ةيب وياقلا ةي ريدمو ةزجلا ةيريدم نايطا »

 مويغلا م نايلكأ 2

 فيوس ىنب ةي ريدم نايطأ »
 ةيحيفطالا نايطا »

 اينملا ةيريدمنايطأ »

 اجرجو طويسا ةيريدم نايطا »
 نإلا ةرجش ةعارزا ىلعالا ديعصلا ضرأ ةيحالص ه

 مويفلا ةيدوأب سوني راملا مانغأ جاتن

 تالبطصا سيسأتب ةيقرشلاو مويفلا ىف لويلا سنج نيسحن »
 ةيصوصخ

 ةيرشبلا مفانملاو فراعملا ميم ةكذلا مهحنتارقب رصم انبادا دعتسا د

<< - 3 

 4 26 و 2.



 2 ا

 هل نقار

 نانس ةهح ىلا مطلبا نم ىلك بج موحَر ما رس تلطم ها

 اهريغو ةعار زلا لئاسوىلا نادوسلا لهأ ىلع دمحم موحرملا ةأنرأ »1

 ولغزاف ميلفأىلا لعدم موحرملا ا

 اهايا هناس>تساو وكوماف ةيرق ىلا ىلع دم موحرملالوصو » 8

 همسأ ىلع اهيف رصق ءانبب هرمأو ٠

 دراغنشف ىلا ىلع دم مو>رملا لور 1 + 7

 ةيموع ةب رج لعو ةيجضدمملا ِ 300

 نادوسلاب بهذلا نداعم جارختسا نم ىلع دمم موحرملا سأي » 0

 3 . ىلا هدوعو هسفن ىف

 مدعب ةيعملا ري رقت نا هتوم لبق هتدافاو ةيجئدملا سيئر توم »0
 هيلع لوعي ال نداعملا جارختسا حتر

 اهنف حلقت ةعار دال ير 'نادوسلاب تهذلا نداعم نا »>> 615

 ا ريخ ناو اهم ىنتعا نا

 نواعتلا دو>وو تال لاو: تقراقملل َناَدَوَسلا نلاها دادعتسا >:

 ءلا باط يلع مثدنع

 هيلا اجتلا نيح دمحم نب ناو رمل نادوسلا كلم ةظعوم » 66

 دالملا كلت للا ريش ةديصق ىمظنو نادوسلل ىرقس » ده

 جرفلا مجعد هيعرب ةديصق 5 اهدئاوعو

 ةيرباا ريخ حدم 0

 همدهعمد بعل ما ارغلا لخ اهعلطمم تلا ةيعربلا كيلا سمك ها 7

 هينيع بصن اهتادىلاعملا بسك لعجيي ناك ىلع دم موحرملا نا » ١

 اهنم مرحب ال ناكو
 نم ةنسحتسملا لامعالاو ةئسملا لام آلا ىف (سماخلا باللا) بر



 لينلا عينم فاشكتسال ىلع دمي: موحرلا ةيلاسرا بلطم

 ةبرصأا سرادملا ءاشنأ 2

 ىلا ناثلا للفلل لع دم ناكيكح رشف (عبارلا لصفلا)

 نداعملا فاثكتسال نادوسلا دالبب واغزافلابج

 قرطلا لامعاو هروضح اهمع ةيتككلاو هم

 هيب رجتلا

 ديسلا اذه ىف ةدردتسملا ندايملا تامان 1
202 

20 

 هقثا رذأ ف ةضقلا نداعم

 نداعم اهم تشكتنت ابنا نطو ةشارمال ةقب رفا ةزكاشن

 امف ثحبلاب نيدقنلا

 : ندافلا يلا اا 2 ىلع دمع موحرملا لاسرا

 ولغزاف نداعم هب 2 ةجيلن

 وناموتو وينز و هجنس تاهجقب رج

 ىجلوغ بأ نداعم برجل

 هيتس ل رع
 ركسعلا ىلع هجنس له ا 0

 هيديغلو» ىداو ةب رجب
 تاهجلا كالت نم ةيجندعملا عوجر
 نادوسلا دالب ىلا رهسلا ىلع ىلع دمحم موحرملا ميمصت

 ةربخلا باب رأ نم اعمج هرفس ىف ىلع دم مو>رملا باحصتسا
 اهريغو نداعلا ىف

 هب لابقتسالا نم لصح امو موطرخلا ىلع دم موحرملا لوخد
 لابةتسالموط رحاب هتماقاو تاهجةدع ىلا ةيجندمملا هلاسراو



 ةيركسعلاةدعلا يظنتل رمأ ادبم ىف ىلع دمحم موحرملا ةمه فرص بلطم

 ظ ةيمومعلا مفانملا نم ريثك ىلع اهل هراثياو
 راهمالا نم هريغب لينلا سايق مدع » 834

 لقتلا ليبستل ةيدومحملا ةعرت ءاشنا » "<
 ناوالادنع رمعم ةورثل ةعفانلا تايلمعلل يلع دمت موحرملا غرتت » 6018

 ىعطلا نم ةثداح رصم ضرأ نأ ءاكملا ضعب معز »08
 اهمم ظذحتتلا تحي ىتلا ةيلينلا ثالثلا راضملل هامتنالا » "+0

 لينلا بصه دنع زحبلا + راضم -» - <

 لينلا بصم دنع حااملا رحبلا راضم » ٠*5

 بتاورضرالا لعجت الوضح اددعريثكت 2

 ةعارزلا ىضارأ ليلقتل ةبجوملا ةيعيبطلا عناوملا ةلازا » ١

 مفانملا لوصأ نم ىلع دمم موحرملا هربد ايف (ثلاثلا لصفلا) 225+
 لوصحلا ىلا ابن لوصولاو ةميسللا ةيمو.علا

 هدأ ول امم ريس نمر ىف ةءيمعلاتامدقتلا لع
 ريثكلا لمعلا نم دعل ريفخ مج كولملا نم

 ريبدتلا نسحو

 ىرلا ةحلصم ماظتنا ىلع بترثي ام بلطم 4 ظ

 كيلاملا ةءوكح دهع ىف ئرلا ةلاح » معو

 ةبرامع ءايحال ىلع دم موحرملا ىلاءتو كرابت ىلوأأ ريخسا » 5

 ْ رصم
 ةيطويسالا 0 أم هاش ساو دسرلل ىخارالا رب وصت 2

 ةيريلعا رطانقلا ماهتاب ىرلا ةحلصم لاك » <

 اهب ةعفتنملا تايرريدملاو ةب ريخعا رطانقلل تاحايررلا موز »



2 
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 تاننلاب 2 ميا باطم ١

 ٠ حوتف 1 0

 اسنتلاو اينانبا لاق ناكل رف تلال

 ابكلم ةدجنل ان ارف ىلا ةير ةرامع ناولس ناطلسلا ثعب
 اروصنم هدوعو اب روأىلاربلاة وج نمهشيجمن ناملس ناطلسلا رفس

 نه تنل رج رج : نمسفوتل اشاب نيدلا ريخ ذخا

 اس ناطلسلا مايأ اهذخأ ماع م ايعوحرو

 3 رو رش أ ازي ولا رصع . غالبا

 ١ ةيركسعلا ىلع نيرو ةرازوو ةيكلللا ىلع تربلوك :

  0تاعونصملا صئاضخ بلجو ةيمومعلا مفانملا تربل

 هنطول امساعو ةيبنجالا

 سثع عبارلا زيوا ىعاشلا ريتلو ءاثر
 رشع عبارلا زيو رممع ىف ةينامءلانيطالسلانم نا

 ند.ثلا ىلع مكرم ع للملا تايرا ءارزرا راك حال

 ف تلكم دف ةيفرشلا دهن مفانم نأ ىف (ىلاثلا لصفلا)

 - لع تنطاسبو ةيلقلا ةيدقحلا تالا نم نكمتلا

 كولملا ءاكح ظفحتو ىقبقملا رمعم ةورث عبنم ىم ةحالفلا نوك"

 اهنؤش لع
 اهملاهأ ريثكتو اهطالغتنساو صم ىضارأ نيسحن ىف نويلبان ىأر
 ءايحال ة:سلا تاظوحلملا نم يلع دنت موحرملا لاب ىف رطخ ام

 ءايسالا ايساب تنشر شاول ل ١



 و

 ةدعاسملا ىلع نانويلا مأ لو مجعلا برح شيبلف دصق باطم

 هتنبا سرع ىف شيلف لتق
 كسل نلاطمأ ير
 كولملل حيراتلا هرك

 ةريسي ةبهاب ايسآ دالب برخ ردنكسا هجوت
 كلذ بّمع رهم ىلا هقالطناو مجعلا دالبل ردنكسا حوتف

 ةئطلدلا قدح ا ىلا دهعن نا نوديهبابش نا وفنع ىف ردنكسا ةافو

 مهدعب نمو ةسلاطبلا دهع ىف رصمل ردكسا حوت جنات روبظ

 اندلا بئاجع نم ةدودعملا ةئردتكسا ةزايمو ردك فدع

 كا ةناكتك

 لوالا سوميلطب دهع ىف ةيرحبلا رافسالاو ةحالملا دقت

 ازال نويل ف ميو اع رن
 ةيصوصخ ةراح مهله سيِسأتوة ردنكسا ىلا دوهيلا سوميلطب بلج
 ةريخالا راودالا ىف ةب رصملا عفانملا ةرْئاد قيض

 رصم ىلع ناخ 2 ناطلسلا ءاليتسا

 2 ىلع ةيواسرفلا بلغت

 كيلاملا ةضب# نم رصم ىلع دم موحرملا صالختسا

 بسحر صمىلا ةيمومعلا مفانملا دوعب ثبنلا ىف (عبارلا بابلا)
 لوصف هيفو ناكمتنج رصم ىبحم دهع ىف ناكمالا

 ناثلا ىلع مسالا دمي ناكمتنج بقانم ىف (لوالا لصفلا)

 نيب و هنبب ةلباقعاو هرمو» رث ام ىبحمو هرصع ةردان هناو

 ةبب رقلا رصعالا كوام ريهاشم نم ةدع

 - ال ك1 هال دئاصلاك اما بلغتلا دصاق نوك



 ملاس ق-بحلا ظدحو تمم لالفل تسون رييدت بلطف ذك
١84 

 ل

 دم١

 امه

 ما ١

 م4

 فسوب ةو>ا فرعت ه

 هيبأ ىلا فسوب صيمقب ريشبلا باهذ »

 مالسلا هيلع فسوب ةروس لوزن ببس »
 فسوب ةصق نم رصم ةجردولع طابنتسا »
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 ىف سبل ام ةببرغلا تكلا نم امفو باتك 45.٠ وحن هدالوا هارتشا امب

 ةسرحلاب فلأو نيتئامو نيعستو فين ماع ىلاعت هللا همحر ىفوت اهريغ

 ريغ نيليلج نينبا بأ دق ويربكلا نيرواجا ةفارقب ءايعلا ناتسب يف نفدو
 نم ةباغ ىلع اناكو اهدلاو فراعم نم استقاو ةدم ىهزالا امزال ثانالا

 هعافر اشاب ىلع وهو امهدحأو ممحلا واعو ميشلا نساحمو بادآلاو فرامملا

 نيثالشلا زوامتت ل كاذ ذا هنسو ةيرصملا فراعملا ةراظن ةلاكو دات دق ناك

 الع هدلاو ةبنر ىلا قتراو هنولسأ ىلع خيراتلا نم هدلاو 2 اهلك كفو اماع

 ديسلا ةرضح دلاو ةعافر كب ىودن موحرلا وهو رخآلا هنبااماو اردقو

 مهترئاد ةظحالم ىف اطبط ةنيدع ادم ناكدقف راث آلا هذه يح هعافر دمت
 امراشم فالتخاىع ةيملعلا ىتكلاىف ةعلاطملاو رظنلا ةمادإ عم كانه يتلا

 باتك ةمجارم هيلعف اليصفت فلؤملا ةايح ةجرت ىلع فوقولا دارا نمو اذه
 دلاو يدجم كنب ملاص ديسلا موحرملا هول نطولا مداخ ةريسب نمزلا ةيلح
 دقف مجرتلا ةذمالت دحأو فانئتسالا ةنكح راشتسم يدجم اشي دم ةاعس
 | لاجج اوناك تاقبط ثالث ىلا مهمسقو هتذمالت ددعو هلاوحأ نما ريثكركَذ

 © قيفوتلا هللابو ىهدلا ةرغو رصعلا

 + د



 منعا 84 سس

 دالبلا فلتخع نادحاو اعيمج ناوخا باد.الا وس اممو

 ماع رخاوأ ىلا هلنش لع ابكم لزب ملو باتكلا اذهيف ةعوبطم ىهو 11
 رصم ىلع هتنالو نيح اشاب ديعس دم موحرملا ماب رصم يلا داعف 1006 |

 ةساير تحب ةظفاحلا سلح ىف امجرتمو اوضع لعج نادوسلا نم هعوجردعبو |[

 ضوملاب تناكىتلا ةيرملا ةسردملل ايناث رظان لمج مث اشاب مهدأ موحرللا .

 نيناوق لمعب سعأ ليلق دعب و ىواسن رفلا اشاب ناملس ةراظن تحن دوصرلا

 مولعلا ةلفاكن وكت ةماقلاب اهرقملعجواهؤاشنا ددرأ ةلقتسم ةسردل تاماظنو
 باجي ام هتاماظن ىف يعارو كلذ ىف هتم لذبف ةيندملا نونفلاب ةيفاو ةيبدالا

 نم ةقثث هب هل نم لك نيملعملا نماهطل بترو هسردملا كلت ىلا ىلاهالا رطاوخ |١
 امذمالتةن احن تربظ تح ةديجةرادا اه رادأ ومولعلا ميلعت ىلع نيبردتملا ءافكأإلا ا

 ةريسلا ىف هلو خبراتلا نونف ىلع عالطالا ىف ةبغرلا ديدش «”نراكو

 نمل ادم هلوأ زاخملا نك اس ةريس ىف زاجالا ةءاهن هءاتك ةوبنلا
 فرغلا ججرادم ل كا هديك فرقا تاحرد لعأ هيل نسا

 تاصو الو هلثع قبسي ملاعيدب انير هلرو ريسلا بتك حييمص نم هاقتنا

 ةضور هعبطي'رخأ ةيرضما ترامملا لان كرام اشأب لغ ةداعس لآ 0
 ةيمومعلا فراعملا ةعبظع القتسم عبط مث ةدئافلل المحس سرادملا |

 موحرملا نم ارمأ ردصتسا اهترئاد ةعسو مولعلا رشن ىف هتبغراو ١

 رخفلا ريسفت اهنم ةموكسلا فرط ىلع ةيبرع بتك ةلمج عبطب اشاب ديعس |
 نم كلذ ريغو ةيريرملا تاماقملاو بدالا ةنازخو صيصنتلا دهاعمو ىزارلا |
 هللا همر مجرقملل ناكو تقولا كلذ يف دوجولا ةعدع تناكىبلا تكلا |!

 غلب هبتك نأ ىتح اهنم ردانلا ريثكلا ىرتشاف ىتكلا ءانتقاب ااا ش



 ةرادا ماعتلا ليبس ىف اشاي ديعس موحرملا ةدم رخآ ىلا هنايح ةدم ىضق دقو

 هنجرتلا لق ةراظن ىلع هراصتقاو ةدملا كلت دعب نم 9 هيذمالثو وه المعو

 ريثك ىف ماق اشاب ليعامسا ودخلا ةرضح دهع ىف فراعملانويسموقةءوضعو

 اع رانا
 .ىتلا متادلا أشاب ميهارب 1 0 اشاب ىلع دم موحرملا يف هلو

 اهمنلم ىلا ةيماللاهنديصق اهنم نابكرلا ا. تراس

 هلاونو "هر اناريلا ىنغأو هلادتعاوهلدعارشي نوكلا الم

 5 جودملا دليب احولت اهيف لوق. ىتلا يهو
 هلافن ريمالا مع نكي ملاذا ىرولا حتافردنكسا ا لزانم

 .اهتلطمو سيراب ىف وهو احلاق يتلا ةينونلا هيديصقو

 فناملو.مريغم“ ةميش حابأف - لابلا .نوصغ ىلع ماا حان

 .. , هيلا رابثملا خودمملا لحن كاذ ذا بورملا ءابعاب اعاق ناكدقو اهمو

 ىناث فيس : ميهاربا مهشلاو . .ةبانع فيس نافيس هفك ىف. .

 ظ 2 ' هتلئاعو هدالوا رك 0

 را يل ل دوا مهقارفل . ىتجبم ىنيعب ىبا

 | ىأر رقتساو لوالا اشاب سابع موحرملا .ةدم ىف ةسردملا تينا 0

 ريتخاف كانه احل جابتحالل نادودلا ىف ةسردم ءاشنا ىلع ىصوصخلا سلجم
 . اهرادأو بيرت نسخأ اهبترو.ةسردملا أشنأ املالصو الواهملع ارظان مجرتملا
 ةديدع ع ابتككانهمجرت دقو ةبررم 1١50 ماع رخ اوأكلذذاكو ةرادانسحا

 : ...٠ اهعلطم ىتلا ةتديصق أشناو ماشلا ىف عوبطلا كاملت باتكاهنم

 دان ياقر نكت ناو كبجي ٠ .يدانو وجرت ىذلا عداف الا



 اشاب ىلع د موحرملاةلب مع فرشنف هرهاقلاىلا هب ردنكسالا نمةمجرتلا بح اص

 هنيبعن ىلاعلارمالا 0 0 اهملاو أدبلا حاجب ةمثل | ىلع هلمجامهيلاهليم نم ئارو

 مج رتف ىواسن رفلا كد اروكس اهرظان ةساير تحن ارط ةسردم يف امجرتم

 ىلا ةمجرتلا يحاصر فاسف هرهاقلا ىف ءابو لصح كلذ ءانثا ىفو ةدددع ابت

 نوربطلم ةيفارغج نممخض ءزج ةمجرتب يلاعلا بانجلا لباقو مجر مث اطبط هداب
 سس يرن هناكما ىفذا ىلاعلا بانجالضرع مث دوقنلا نم ةلب زج غلابعب هيلع مناف
 هجوو كلذ ىلا هاجاف ليخدلا نعامم ىنختسيو نطولاا م عفتتي نأن كمي نسل ةسردم
 ةسردملا سساف عورشلا هب م ام دالبلانم ف بختتيل ملاقالا بناكم ىلاهي

 ةيسردملا مولعلانم اهريغ يفو ةيواسن رفلا ةغللا ىف تنحتما ةنيعملا ةدملا ىفوا

 ةينسلا بتارلا ىلا تقرتو ةجرت لق ا لكشن من امذمالت ةءاحن تربظف
 ناكو عيضاولاو نونفلاو مولملا فالتخا ىلع تكلا نما ريثك هيف مجرو

 كرم اماجوخ ناكو هتساير تحن اضيرأ ىه ةيزيهج ةسردم ةسردللا هذهل

 شيتفتو امومع ملاقالا بتاكم شيتفت هيلع ليحأو نسلالا ةسردم ةذمالت
 ةذمالتال هراتخا امفو نسلالا ةسردمىف هبأد ناكو ممريغو لاحنالا سرادم,

 فق الهنا ًاصوصخ همجارتو هنافيلأت قومهنم انجري دارأىتا بتكلا 1
 ءاشعلا دعب ةذمالتلل سردلا دّمع أعر ناكف دودحم تقو ىلع ةليللاو مويلا ىف

 ىف هيمدق لع تاعاس عبرأ وأث الث وحن ثكمو ريخالاليللا ثلث دنع وأ

 كلذكو ةيبنجالانيناوقلاو ةيمالسالا مئارششلاو ةرادالا نونف وأ ةنللا سرق
 ءاشنالا ىف مهميج بص ثيحةيلاعلا بدالانونف بتكس يردن يف مهعمهب أ ناك
 رتفي ال هصخشب وه ناك كلذ عمو مرصع ةفحتو ٌمرصم ةفورطأ ارثنو الظن |
 هب الإ وهز ال تاناحتمالا عماجم تناكو فيلاتلا وأ ةهرتلاب لاغتشألا 7
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 سردف سيردتلل الهأ راض ىتح ةيبرعلا مولعلا رئاسيف امهملع جرختف راطملا
 ناكو راطملاخيشلا دنعةصاخ ةلزنم هللا همحرهل ناكو نيماع ةدم ىهزالا ىف
 رعرالا ءالع ىدنأ اهلوادت لىتلا ةيب لا سكللا# عالطالا ىف هعم كرتشي

 ءانبا نم ةلموك ثعب ةبرصلارايدلا بحاص اشاب ىلعدمم موحرملا نا قفا دقو

 بلطو سيراب ةنيدع ةبوايروالا مولعلا ملعتل م ريغو ةيرصلا ةم وكحلا راكا

 راتخافةقايللاو ةيلهالا هيف رهزالا ءالع نمامامإ محل بختي نأراطملا خيشلا نم

 سراب ىلا ةيلاسرالا كلن عم هجوتف ةفيظولا كلتل ةمجرتلا بحاص نييعت

 ةمواسأرفلا ةغللا يدابم رعتىف ةيردنكسالا نم ةرخابلا بوكر نيح عرشو
 هته ىلع اصاخااعم سيراب ىلا هلوصو دعب هل دختاو ةقداص ةعزعو ةيلاع ةمم

 ريهشلا ملاعلا ناكو ممأربكو ءالعلا مظاعأ هفرع ىتح دالبلا هذه ىف ثبل امو

 تادعاسم هدعاس دقو ميلعتلاو داشرالاب دبعتلا لضف هيلع راموج ويسوم

 ةدم ىفو اذه ىماسدزورابلاريهشلا ملاملا عمهلاح كلذكو دالبلا هذه يف ةجج

 فراعملاو مولعلا ف غب دق ناك ١١45 ةنس ىلا ١41 ةنس نمىه ىلا را هتماقا

 اماحالطصا فالتخا ىلع مولعلا رئاس ىفةمجرتلانف يف ص وصحلاا ىلعو ةيبنجالا

 ةدافتسالاو ليصحتلا ىلع صرملاو ركفلا لاعتساو رظنلا ةمادا ىلع نمدأو

 دئاوع بررغ ىف رخافلا دئالق اهم بتكولئاسر ةلمجهتماقا ةدم يف جرو

 هتيغب لوضحو هتلحر ءاهنثا دعبو قالوب ةعبطع عوبطملا رخاوالاو لئاوالا

 ةيردنكسا هلوصو دنعو هتمفر عم رصم ىلا اشاي ىلع دمت موحرأا همدقتسا

 موحرملل ناكواطبطب هئابآ تيد نع هلأسو اشاب ميهربا موحرملا ةلباقع ىلح
 دقو هيلا تافتلالا ةماداب هدعوف صاخ امنا هب مهو مهب ةفرعم اشاب ميهاربا

 . هجوتوانادف بم اهحاسم غلبت هاقناخلا ىف لاثلا ةردان ةقددح هيدم ىف ةمطقأ
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